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Այս ուղեցույցը պատրաստվել և հրատարակվել է Եվրամի ության կողմի ց 
ֆինանսավորվող «Անտառային օրենսդրության կիրառման և անտառային ոլորտի 
կառավարման բարելավում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության 
արևելյ ան երկրներում և Ռուսաստանում» (ENPI-FLEG) տարածաշրջանային 
ծրագրի շրջանակներում որպես WWF հայաստանյան մասնաճյուղի կողմի ց 
իրականացվող «Անտառային օրենսդրության ոլորտում հզորությունների ստեղ-
ծում` անտառային օրենսդրության վերաբերյալ ձեռնարկի մշակման, հրա-
տարակման և ուսուցողական դասընթացների իրականացման մի ջոցով» գոր-
ծողության մաս: Ծրագրի և դրա իրականացման վերաբերյալ մանրամասն 
տեղեկություններ կարելի է ստանալ www.enpi-fl eg.org կայքից:

This guide was prepared and published in the frames of the EU fi nanced regional project 
Improving Fore1  Law Enforcement and Governance in the European Neighborhood Po-
licy Ea1  Countries and Russia (ENPI-FLEG) as a part of WWF-Armenia activity  “Capacity 
building in fore1  legislation issues through publication of a manual on fore1  legislation 
and implementation of trainings.” Detailed information on the project and its implemen-
tation can be obtained from the project web-site www.enpi-fl eg.org.

This publication has been produced with the assi1 ance of the European Union. 
The contents of this publication are the sole re2 onsibility of Environmental Pub-
lic Advocacy Center (EPAC). The contents can in no way be taken to refl ect the 
views of the European Union. The views expressed do not necessarily refl ect those 
of the Implementing Organisations.

Այս հրատարակությունը պատրաստվել է Եվրոպական մի ության ա ջակ-
ցությամբ: Հրատարակությունում զետեղված բովանդակության հա մար  
պատասխանատվություն է կրում մի այն Շրջակա մի ջավայրի իրա վական 
պահպանության հասարակական կենտրոնը (EPAC): Հրատարակության 
բովանդակությունը որևէ ձևով չի արտահայտում Եվրոպական մի ության 
տեսակետները: Ներկայացված տեսակետները պարտադիր չէ, որ 
արտահայտեն ծրագրի գործընկերների տեսակետները:
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Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսդրության ուղեցույցը 
առաջին փորձն է համալիր ձևով մե կնաբանելու Հայաստանի Հանրապետության 
անտառային օրենսգիրքը և անտառային օրենսդրության համակարգը ձևավորող 
այլ իրավական ակտերի համապատասխան դրույթները: Այն ներառում է 
նաև առաջարկություններ մե կնաբանվող դրույթներում փոփոխություններ և 
լրացումն եր կատարելու վերաբերյալ: 
Ուղեցույցը նախատեսված է օրենսդիր, գործադիր և դատական իշ խա  նության 
համակարգում աշխատողների, շրջակա մի ջավայրի պահպանությամբ զբաղվող 
կազմակերպությունների, անտառային տնտ եսություն վարող սուբյեկտների 
և գործարարների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև բարձրագույն 
ուսումն ական հաստատությունների դասախոսներին, ուսանողներին և շրջակա 
մի ջավայրի պահպանությամբ հետաքրքրվողներին:

The Guide to the Fore1  Լegislation of the Republic of Armenia is the fi r1  attempt of 
complex commentary of the Fore1  Code of Republic of Armenia and relevant provisions 
of other legal acts forming the sy1 em of RA fore1  legislation. It also includes proposals 
on amendments and additions to the commented provisions.
The Guide is designed for those working in legislative, executive and judicial sy1 ems, 
organizations engaged in nature conservation, fore1 ry and business. The publication 
may also be useful for lecturers and 1 udents of higher education in1 itutions and those 
intere1 ed in nature conservation.
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Հարգելի ընթերցող,

Ուրախ եմ Ձեզ ներկայացնելու  ՀՀ անտառային օրենսդրու թյան 
ու  ղե ցու յցը, որը հեղինակային խմբի շու րջ մե կ տարվա աշխա տանքի 
արդյու նք է:

Ազգային  էկոլոգիական օրենսդրու թյան ձևավորման ճա նա -
պարհին այս Ուղեցու յցը ՀՀ անտառային օրենսդրու թյան գի տա-
գործնական մե կնաբանու թյու նների առաջին համալիր աղբյու րն 
է: ՀՀ անտառային օրենսգրքից բա ցի, Ուղե ցու յցն ընդգրկու մ է 
նաև «Բնապահպանական վերահսկողու թյան մասին» ՀՀ օրենքի, 
Վարչական իրավա խախ տու մն երի վերա  բերյալ ՀՀ օրենսգրքի, 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի և ՀՀ քաղա քա ցիական օրենսգրքի` 
անտա ռային օրենսդրու թյան համակարգը ձևավորող դրու յթների 
մե կնաբանու թյու նները: Այն ներառու մ է նաև առաջարկու թյու ններ 
մե կնաբանվող դրու յթ ներու մ փո փո խու թյու ններ և լրացու մն եր 
կատարելու  վերա բերյալ: 

Հու սով եմ, որ այս գիտագործնական ու ղեցու յցը օգտակար կլի-
նի ինչպես իրավաստեղծ և իրավակիրառ մարմի նների, այնպես էլ 
շրջակա մի ջավայրի հիմն ախնդիրներով հետաքրքրվողների հա-
մար:

Ուղեցու յցի մշակման աշխատանքներու մ ու նեցած արժեքավոր 
ներդրման համար իմ խորին շնորհակալու թյու նն եմ հայտնու մ 
WWF-Հայաստանին և ENPI-FLEG ծրագրի համակարգող Սիրա-
նու շ Գալստյանին, ինչպես նաև ՀՀ գյու ղատնտեսու թյան նախա-
րարու թյան «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի մասնագետներին` տրամադրած 
խորհրդատվու թյան համար:

Ա. Բ. ԻՍԿՈՅԱՆ 
Պատասխանատու  խմբագիր և 
ու ղեցու յցի մշակման ղեկավար
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ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏՎԵԼ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻՑ 

Հարգելի ընթերցող,

Ձեր ձեռքին է ՀՀ անտառային օրենսդրության կիրառման 
ուղեցույցը, որը ներառում է ՀՀ անտառային օրենսգրքի և դրա 
կիրառումն  ապահովող հիմն ական օրենսդրական ակ տե րի 
դրույթների մե կնաբանությունները:

Ստորև ներկայացվում են Ուղեցույցի կառուցվածքի հիմ քում 
դրված հիմն ական մոտեցումն երը, որոնց ծանոթանալու ար-
դյունքում ավելի դյուրին կդառնա ուղեցույցի օգտագործումը:
1.  ՀՀ անտառային օրենսգրքի յուրաքանչյուր գլխի մե կնա բա-

նութ յունից առաջ ներկայացվող համառոտ բացատրությունը 
վերաբերում է հարցերի այն շրջանակին, որոնք լուսաբանվում 
են առանձին հոդվածները մե կնաբանելիս: 

2. ՀՀ անտառային օրենսգրքից բացի, Ուղեցույցում ներառված 
են նաև «Բնապահպանական վերահսկողության մա սին» ՀՀ 
օրենքի, Վարչական իրավախախտումն երի վերա բերյալ ՀՀ 
օրենսգրքի, ՀՀ քրեական օրենսգրքի և ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի մի այն անտառային օրենսդրությանն առնչվող 
հոդվածները: Նշված ակտերի առանձին գլուխների ներքո 
պարզաբանվում են այն հիմն ական հասկացությունները, 
որոնք առանցքային նշանակություն ունեն յուրաքանչյուր 
դրույթի բովանդակությունը հասկանալու համար:

3. Ուղեցույցում մե կնաբանվող որոշ հոդվածներ, որոնք մասամբ 
են առնչվում անտառային օրենսդրությանը, բերված են ոչ 
ամբողջությամբ (օրինակ` ՀՀ քաղ. օր. 14-րդ, 1058-րդ և այլ 
հոդվածներ):
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4. Այն դեպքերում, երբ մե կնաբանվող հոդվածի որևէ նորմ 
առնչվում է այլ հոդվածի կամ իրավական ակտի դրույթի, 
Ուղեցույցում կատարվում է համապատասխան հղում:

5. Ուղեցույցում գործածվող որոշ իրավական եզրույթներ 
նշագրված են «*» նշանով, և դրանց բացատրությունները 
այբբենական կարգով ներկայացված են Հավելված 1-ում: 

6. Հավելված 2-ում տեղ են գտել ՀՀ անտառային օրենսդրությունը 
մե կնաբանելիս օգտագործված իրավական ակտերը:

7. Գործնական օրինակներն Ուղեցույցում զետեղված են շրջա-
նակներում`  նշանով: 
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԲՀՊՏ Բնության հատուկ պահպանվող տարածք
ԲՊՏ Բնապահպանական պետական տեսչություն
ԲՎ Բնապահպանական վերահսկողություն
ՀՈԱԿ Համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպություն
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀ ԱՕ Հայաստանի Հանրապետության անտառային 

օրենսգիրք
ՀԳՄ Հանրապետական գործադիր մարմի ն
ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ 

գույքի կադաստրի պետական կոմի տե
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ՀՀ քաղ. օր. Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգիրք
ՀՀ ՔՕ Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգիրք
ՇՄԱՓ Շրջակա մի ջավայրի վրա ազդեցության 

փորձաքննություն
ՏԻՄ Տեղական ինքնակառավարման մարմի ն
ՀՀ ՎԻՎՕ Վարչական իրավախախտումն երի 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգիրք
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ՄԱՍ 1. ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

ԳԼ� Խ 1. ԸՆԴՀԱՆ� Ր ԴՐ� ՅԹՆԵՐ

ՀՀ ան տա ռային օ րե նսգր քի (ՀՀ ԱՕ) մե կ նա բա նու  թյան այս հատ-
վա ծը վե րա բե րու մ է օ րե նսգր քի կար գա վոր ման ա ռար կան ձևա վո-
րող հա րա բե րու  թյու ն նե րի շրջանակին և բովանդակու թյանը, ՀՀ 
անտաառային օրենսդրու թյան համակարգաստեղծ իրավական 
ակտերին, դրանց փոխհարաբերակցու թյանը և յու րաքանչյու րի կի-
րառման ոլորտներին, ինչպես նաև ՀՀ ԱՕ-ի հիմն ական հաս կա-
ցու թյու ններին:  Վերջիններիս մե կ նա բա նու  թյան ա ռա նց քու մ ըն կած 
է դրա նց ձևա կե րպ ման ո րո շա կի ու  թյու  նը և նշա նա կու  թյու նն ան տա-
ռային օ րե նսդ րու  թյան կի րառ ման հա մար: 

 Հոդ ված 1. Օ րե նսգր քի կար գա վոր ման ա ռար կա ն

 Սույն օ րե նս գիր քը կար գա վո րում է Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան ան տառ նե րի և ան տա ռային  հո ղե րի կայուն կա ռա վար-
ման` պահ պա նու թյան, պա շտ պա նու թյան, վե րա կա նգն ման, ան-
տա ռա պատ ման և ար դյու նա վետ օգ տա գո րծ ման, ինչ պես նաև 
ան տառ նե րի հաշ վառ ման, մո նի թո րին գի, վե րա հս կո ղու թյան և 
ան տա ռային  հո ղե րի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

ՀՀ ԱՕ-ի1 1-ին հոդ վա ծը սահ մա նում է դրա կար գա վոր ման 
ա ռար կան, այ սի նքն` հա րա բե րու թյուն նե րի այն շր ջա նա կը կամ 

1 Ընդունվել է 24.10.2005թ., ուժի մե ջ է մտել 17.12.2005թ., ՀՀՊՏ 
2005.12.07/75(447):
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յու րա հա տուկ ո լոր տը, ո րի վրա մե ծ մա սա մբ, իսկ ա ռան ձին 
դեպ քե րում նաև բա ցա ռա պես տա րած վում է ՀՀ ԱՕ-ի կար գա-
վո րիչ ազ դե ցու թյու նը: Ցան կա ցած ի րա վա կան ակ տի տե քս տի 
ան բա ժա նե լի մա սն է տվյ ալ ակ տի կար գա վոր ման ա ռար կան 
սահ մա նող հոդ վա ծը: Այն մի  կող մի ց ա ռա նձ նաց նում է տվյ ալ 
ակ տով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նա կը, դրա 
յու րա հատ կու թյու նը, ինք նու րույ նու թյու նը, մյուս կող մի ց ո րո շում 
է ան տա ռային հա րա բե րու թյուն նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րով 
կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի փո խազ դե ցու թյան սահ-
մա նն ու ընդ հան րու թյուն նե րը: 

ՀՀ ԱՕ-ի 1-ին հոդ վա ծում օ րե նս դի րը թվար կել է այն մի  ջո ցա-
ռումն  ե րը, ըն թա ցա կար գե րը և ինս տի տուտ նե րը*, ո րո նց կի րա-
ռումն  ա պա հո վում է ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի կայուն 
կա ռա վա րու մը: Այդ ինս տի տուտ նե րի բո վան դա կու թյու նը բա ցա-
հայտ վում է ՀՀ ԱՕ-ի հա ջո րդ հոդ ված նե րում: Սահ ման ման նման 
մո տե ցումն  ար դա րաց ված չէ, քա նի որ ա ռար կան պե տք է ընդ-
գծի տվյ ալ ի րա վա կան ակ տով կար գա վոր վող հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նա կը: 

 Հոդ ված 2. Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյու նը

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ան տա ռային  բնա գա-
վա ռում հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա մբ, Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով, սույն օ րե նսգր քով, 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան հո ղային օ րե նսգր քով  և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով: 

Ե թե Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային պայ մա-
նագ րե րով սահ ման ված են այլ նոր մե ր, քան նա խա տես ված են 
սույն օ րե նսգր քով, ա պա կի րառ վում են մի  ջազ գային պայ մա-
նագ րե րի նոր մե  րը:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

ՀՀ ԱՕ-ի 2-րդ հոդ վա ծում սահ ման ված են այն ի րա վա կան 
աղ բյուր նե րը, ո րո նք պա րու նա կում են կա նոն ներ ան տառ նե րի 
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օգ տա գո րծ ման և պահ պա նու թյան վե րա բե րյալ: Դա հնա րա վո-
րու թյուն է ըն ձե ռում ի րա վա կի րառ մար մի ն նե րին ա րագ և ճի շտ 
կո ղմն  ո րոշ վե լ ի րա վա կան ակ տե րի բազ մա զա նու թյան մե ջ` ո րո-
շա կի հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ ա պա հո վե լով հա մա-
հունչ ի րա վա կան նոր մե  րի* կի րա ռու թյուն: 

Ը ստ մե կ նա բան վող հոդ վա ծի` ՀՀ ան տա ռային օ րե նսդ րու-
թյան հա մա կար գը բաղ կա ցած է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նից, ՀՀ 
ԱՕ-ից, ՀՀ հո ղային օ րե նսգր քի ց2 ( ՀՀ ՀՕ), ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի ց3 (ՀՀ քաղ. օր.) և այլ ի րա վա կան ակ տե րից: 

Որ պես ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գի հիմն  ա կան տար րե րի 
ձևա վոր ման, մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի, ինչ-
պես նաև պե տա կան իշ խա նու թյան կազ մա կե րպ ման ի րա վա կան 
հիմ քե րն ամ րագ րող ի րա վա կան ակտ` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյունն 
ու նի բա րձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ուժ*: Սահ մա նադ րու թյա մբ 
են ամ րա գր վում մար դու հիմն  ա րար ի րա վունքն` ապ րե լու ա ռո ղջ 
և բա րե կե ցիկ շր ջա կա մի  ջա վայ րում (հոդ ված 33.2), ինչ պես նաև 
շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան և վե րա կա նգն ման ու բնա-
կան պա շար նե րի ող ջա մի տ օգ տա գո րծ ման ի րա վա կան ե լա կե-
տե րը (10-րդ, 48-րդ, 89-րդ հոդ ված ներ): 

ՀՀ ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան հա մա կար գի հիմն  ա կան 
տար րը ՀՀ ԱՕ-ն է` բաղ կա ցած տա սն վեց գլ խից և վաթ սու ներ կու 
հոդ ված նե րից: Մի ա ժա մա նակ ՀՀ ԱՕ-ն ՀՀ է կո լո գի ա կան օ րենս-
դ րու թյան բաղ կա ցու ցի չն է` այլ բնա պահ պա նա կան ու բնա ռե-
սուր սային օ րե նսդ րա կան ակ տե րի4 հետ ան հրա ժե շտ հա մա-
կար գային կա պե րով: 

Այ նու հե տև այս հոդ վա ծում, որ պես ՀՀ ան տա ռային օ րե նս-
դ րու թյան բաղ կա ցու ցիչ մաս, հի շա տակ վում են ՀՀ ՀՕ-ը և ՀՀ 

2 Ընդունվել է 02.05.2001թ., ուժի մե ջ է մտել 15.06.2001թ., ՀՀՊՏ 
2001.06.15/17(149):

3 Ընդունվել է 05.05.1998թ., ուժի մե ջ է մտել 01.01.1999թ.,  ՀՀՊՏ 
1998.08.10/17(50):

4 «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք, «Կենդանական աշխարհի մասին» 
ՀՀ օրենք, ՀՀ ջրային օրենսգիրք, «Շրջակա մի ջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք, «Որսի և որսորդական տնտեսության 
վարման մասին» ՀՀ օրենք և այլն:
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քաղ. օր.-ը: Կար գա վո րե լով Հայաս տա նի հո ղային ֆոն դի կազ-
մի  մե ջ մտ նող բո լոր կա տե գո րի ա նե րի հո ղե րի տնօ րին ման, 
տի րա պետ ման և օգ տա գո րծ ման, ինչ պես նաև հո ղային պա-
շար նե րի կա ռա վար ման առն չու թյա մբ պե տա կան կա ռա վար-
ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի (ՏԻՄ), 
քա ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց մի  ջև ա ռա ջա ցող 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը` ՀՀ ՀՕ-ը նա խա տե սում 
է նաև ան տա ռային հո ղե րի կազ մը, ան տա ռային հո ղա տես քե-
րի դա սա կար գու մը և ան տա ռային հո ղե րի օգ տա գո րծ ման ընդ-
հա նուր պայ ման նե րը: Այ սի նքն` ՀՀ ՀՕ-ը և ՀՀ ԱՕ-ը հա վա սար 
ի րա վա կան ուժ ու նե ցող ակ տեր են, սա կայն ՀՀ ՀՕ-ը հիմն  ա-
րար ի րա վա կան ակտ է ՀՀ բնա ռե սուր սային ամ բո ղջ օ րե նս-
դրու թյան հա մար: 

ՀՀ ԱՕ-ի` ան տառ նե րի օգ տա գո րծ ման և պահ պա նու թյան գույ-
քային հա րա բե րու թյուն նե րը* կար գա վո րող նոր մե  րի (օ րի նակ` 
ան տառ նե րի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր կամ հա վա տր-
մագ րային կա ռա վար ման պայ մա նա գիր) լրաց մա նն են ուղղ ված 
ՀՀ քաղ. օր.-ի հա մա պա տաս խան դրույթ նե րը: Ի րա վա կի րառ 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում* օ րե նսդ րու թյան տար բեր ճյու ղե րի 
(օ րի նակ` վար չա կան, է կո լո գի ա կան, քա ղա քա ցի ա կան, քրե ա-
կան օ րե նսդ րու թյուն և այլն) մի  ջև սահ ման նե րը շատ դեպ քե րում 
պայ մա նա կան են, քա նի որ ի րա վի ճա կային խն դիր նե րի լուծ ման 
հա մար ան հրա ժե շտ է օգ տա գոր ծել նոր մա տիվ-ի րա վա կան նյու-
թի ամ բո ղջ նե րու ժը: 

ՀՀ քաղ.օր.-ի դրույթ նե րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը նա-
խա տես ված է նաև այդ օ րե նսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 4-րդ մա սում, 
հա մա ձայն ո րի` «Ըն տա նե կան, աշ խա տան քային, բնա կան պա-
շար նե րի օգ տա գո րծ ման ու շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու-
թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենս դ րու թյա մբ և այլ ի րա վա կան ակ տե րով, ե թե այլ բան նա-
խա տես ված չէ ըն տա նե կան, աշ խա տան քային, հո ղային, բնա-
պահ պան և այլ հա տուկ օ րե նսդ րու թյա մբ»: 

ՀՀ ԱՕ-ի քն նա րկ վող հոդ վա ծի «այլ ի րա վա կան ակ տեր» ար-
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տա հայ տու թյան մե կ նա բա նու թյու նը պա հան ջում է ան դրա դառ-
նալ «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի5 դրույթ նե րին: Այս 
օ րեն քում սահ ման վում է ի րա վա կան ակ տի հաս կա ցու թյու նը, 
ի րա վա կան ակ տե րի հա մա կար գը, աս տի ճա նա կար գու թյու նը 
(հի ե րար խի ան), փոխ հա րա բե րակ ցու թյու նը և այլն: Այս օ րեն քի 
և ՀՀ ԱՕ-ի տար բեր հոդ ված նե րի հա մե  մա տու թյան ար դյուն քում 
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ՀՀ-ում ան տառ նե րի կա ռա վար ման 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող այլ ի րա վա կան ակ տե րի 
շա րքին են դաս վում նաև ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շումն  ե րը, ՀՀ 
նա խա գա հի հրա մա նագ րե րը, ՀՀ վար չա պե տի ո րո շումն  ե րը, ՀՀ 
նա խա րար նե րի, ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան կա-
ռա վար ման մար մի ն նե րի ղե կա վար նե րի հրա ման նե րը (ՀՀ ան-
տա ռային օ րե նսդ րու թյան հա մա կար գը ձևա վո րող ի րա վա կան 
ակ տե րի ցան կը տե´ս Հա վել ված 2-ում): 

Քն նա րկ վող հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյունն ան դրա դառ նում 
է ՀՀ մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րի* և ՀՀ ԱՕ-ի նոր մե  րի փոխ հա-
րա բե րակ ցու թյա նը` ամ րագ րե լով մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րի 
նոր մե  րի ա ռաջ նայ նու թյու նը ՀՀ ԱՕ-ի դրույթ նե րի նկատ մա մբ, 
ե թե մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րով սահ ման ված են այլ նոր մե ր: 
Այս սկզ բուն քն ամ րա գր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ-
վա ծում: Այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ազ գային ի րա վուն քի 
սուբյե կտ նե րի վար քա գի ծը կա նո նա կար գե լիս ան մի  ջա կա նո րեն 
կի րա ռել մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րի մի  շա րք դրույթ ներ: 

Փո փո խու թյուն նե րից հե տո (2005թ.) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
6-րդ հոդ վա ծում հս տա կեց վել են մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րի 
ի րա վա կան բնույ թը և դրա նց կի րառ ման ռե ժի մը և ամ րա գր վել 
է դրույթ այն մա սին, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող մի -
ջազ գային պայ մա նագ րե րը չեն կա րող վա վե րաց վե լ6: Ի րա վուն քի 
հա մա կար գում ՀՀ մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րը ստո րա դաս ված 
են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը և ու նեն գե րա կայու թյուն օ րե նք նե րի 

5 Ընդունվել է 03.04.2002թ., ուժի մե ջ է մտել 31.05.2002թ., ՀՀՊՏ 
2002.05.21/15(190):

6 Տե´ս ՀՀ Սահմանադրության մե կնաբանություններ, Գ. Հարությունյանի և 
Ա. Վաղարշյանի խմբագրությամբ, Եր.: «Իրավունք», 2010 թ., էջ 99:
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նկատ մա մբ: Անհ րա ժե շտ է հաշ վի առ նել, որ օ րեն քի նկատ մա մբ 
գե րա կայու թյուն ու նեն մի  այն ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի վա վե րաց րած 
մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րը (« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րի մա սին» ՀՀ օ րե նք7, 5-րդ հոդ ված, 
2-րդ մաս), իսկ հաս տատ ված մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րը գե-
րա կայու թյուն ու նեն ՀՀ նա խա գա հի նոր մա տիվ հրա մա նագ րե-
րի, կար գադ րու թյուն նե րի, կա ռա վա րու թյան ո րո շումն  ե րի կամ 
գե րա տես չա կան նոր մա տիվ ակ տե րի նկատ մա մբ: Այդ գե րա-
կայու թյու նը գոր ծում է մի  այն այն դեպ քում, երբ ազ գային օ րենս-
դ րու թյա մբ սահ ման ված են այլ նոր մե ր, քան ՀՀ մի  ջազ գային 
պայ մա նագ րե րով: 

Վեր ջին 30 տա րի նե րի ըն թաց քում կնք վել են մի  շա րք գլո բալ 
և տա րա ծա շր ջա նային մի  ջազ գային պայ մա նագ րեր, ո րո նք ստո-
րագ րել և/ կամ վա վե րաց րել է նաև ՀՀ-ն (ա ռա նց քային մի  ջազ-
գային պայ մա նագ րե րի ցան կը տե´ս Հա վել ված 2-ում): 

Հի մք ըն դու նե լով վե րո շա րադ րյա լը` ան տա ռային օ րե նսդ րու-
թյան նոր մե  րն ի րաց նե լիս սուբյե կտ նե րը պե տք է ա ռաջ նո րդ վեն 
ի րա վա կան ակ տե րի հետ ևյալ հի ե րար խի այով. 

1. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, 
2. Շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան ո լոր տի ՀՀ մի  ջազ-

գային պայ մա նագ րեր,
3. ՀՀ ԱՕ և այլ օ րե նք ներ,
4. Են թաօ րե նսդ րա կան ակ տեր*:

 Հոդ ված 3. Օ րե նսգր քում օգ տա գո րծ վող հիմն  ա կան հաս կա-
ցու թյուն նե րը

 Սույն օ րե նսգր քում օգ տա գո րծ վող հաս կա ցու թյուն նե րն են` 
ան տառ` ան տա ռային  կամ ան տա ռա պատ ման նպա տա կով 

հատ կաց ված այլ հո ղե րում ծա ռաթ փային բու սա կա նու թյան գե-
րա կշ ռու թյա մբ կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյան ու բնա կան 
մի  ջա վայ րի բա ղադ րիչ նե րի փո խա դար ձո րեն կապ ված և մի  -

7 Ընդունվել է 22.02.2007թ., ուժի մե ջ է մտել 27.03.2007թ., ՀՀՊՏ 
2007.04.11/19(543):
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մյանց վրա փո խազ դող ամ բող ջու թյուն, ո րի նվա զա գույն մա կե-
րե սը կազ մում է 0,1 հեկ տար, նվա զա գույն լայ նու թյու նը` 10 մե  տր, 
և որ տեղ ծա ռե րի սա ղար թը ծած կում է տվյ ալ տա րած քի  առ-
նվա զն  30 տո կո սը, ինչ պես նաև նախ կի նում ան տա ռա ծա ծկ ան-
տա ռային  հո ղե րի ոչ ան տա ռա ծա ծկ տա րա ծք նե րը. 

ան տա ռային ար դյունք` մ թեր ված ան տա ռային  պա շար. 
ան տա ռային  պա շար ներ` ան տա ռային  ռե սուրս նե րի օգ տա-

գո րծ ման են թա կա թույ լատ րե լի մա սը (ըստ ծա վա լի, քա նա կի, 
ո րա կի, ձևի ու տա րած քային տե ղա դիր քի). 

ան տառ նե րի պե տա կան հաշ վա ռում` ան տա ռային տն տե սու-
թյան վար ման ըն թաց քում տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րի 
գրան ցում` հի նգ տա րին մե կ ան գամ. 

ան տա ռային  հո ղեր` ան տա ռա պատ, կեն դա նա կան և բու սա-
կան աշ խար հի պահ պան ման, բնու թյան պահ պա նու թյան, ինչ-
պես նաև ան տա ռով չծա ծկ ված, բայց ան տա ռային տն տե սու-
թյան կա րիք նե րի հա մար տրա մա դր ված կամ նա խա տես ված 
հո ղեր. 

ան տա ռային տն տե սու թյուն` ար տադ րա կան մի  ա վոր, ո րի գոր-
ծու նե ու թյան նպա տա կը ան տառ նե րի կայուն կա ռա վա րումն  է. 

ան տա ռային տն տե սու թյան վա րում` ան տա ռա շի նա կան նա-
խագ ծե րով նա խա տես ված հա մա լիր մի  ջո ցա ռումն  ե րի ի րա կա-
նա ցում. 

ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող ան ձ` ան տա ռային տն-
տե սու թյուն վա րող ի րա վա բա նա կան ան ձի նք և քա ղա քա ցի նե-
րը. 

ան տա ռային  ռե սուրս` բ նա փայ տի, բույ սե րի, ան տառ նե րում 
վե րար տա դր վող այլ ան տա ռա նյու թի, կեն դա նա կան աշ խար հի 
ամ բող ջա կա նու թյուն. 

ան տա ռային  պե տա կան կա դա ստր` ան տառ նե րի և ան տա-
ռային  հո ղե րի քա նա կա կան և ո րա կա կան տվյ ալ նե րի գրա նց-
ման, տն տե սա կան գնա հատ ման, ինչ պես նաև ան տառ նե րի դա-
սա կա րգ ման պար բե րա բար նո րաց վող հա մա կա րգ. 

ան տա ռի մո նի թո րի նգ (դի տա նց)` ան տառ նե րի և ան տա-
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ռային  հո ղե րի վի ճա կի կան խա տես ման նպա տա կով ի րա կա-
նաց վող դի տար կումն  ե րի, հե տա զո տու թյուն նե րի և գնա հատ-
ման գոր ծըն թաց. 

ան տառ նե րի կայուն կա ռա վա րում` ան տառ նե րի պահ պա-
նու թյուն, պա շտ պա նու թյուն, վե րա կա նգ նում, ան տա ռա պա տում 
և ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծում՝ պահ պա նե լով ան տառ նե րի կեն-
սա բազ մա զա նու թյան ինք նա վե րա կա նգն ման կա րո ղու թյու նը, 
ինչ պես նաև ա պա հո վե լով ան տառ նե րի բնա պահ պա նա կան, 
սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան նե րու ժի ար դյու նա վետ օգ տա գոր-
ծու մը ներ կա և ա պա գա սե րունդ նե րի հա մար. 

ան տառ նե րի պահ պա նու թյուն` հր դեհ նե րի, ինք նա կամ զավ-
թումն  ե րի, ա պօ րի նի հա տումն  ե րի, ա րա ծե ցումն  ե րի, աղ տոտ ման, 
աղ բոտ ման և օ րե նսդ րու թյա մբ ար գել ված ան տա ռային կեն սա-
բազ մա զա նու թյա նը վն աս պատ ճա ռող այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
դեմ ուղղ ված հա մա լիր մի  ջո ցա ռումն  ե րի ի րա կա նա ցում. 

ան տառ նե րի պա շտ պա նու թյուն` վն  ա սա կար օր գա նի զմն  ե-
րի (վն  ա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի) կող մի ց ան տառ նե-
րի ոչն չաց ման, չո րաց ման, օգ տա կար հատ կու թյուն նե րի կո րս-
տի կան խար գել մա նը և սա նի տա րա կան վի ճա կի բա րե լավ մա նն 
ուղղ ված հա մա լիր մի  ջո ցա ռումն  ե րի ի րա կա նա ցում. 

ան տա ռա շի նու թյուն` ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման 
պլա նա վոր մա նն ուղղ ված հա մա լիր մի  ջո ցա ռումն  ե րի ի րա կա-
նա ցում` 10 տա րին մե կ ան գամ. 

ան տա ռա շի նա կան նա խա գիծ (ան տա ռա կա ռա վար ման 
պլան)` ան տա ռա շի նու թյան ար դյուն քում մշակ ված և ան տա-
ռային տն տե սու թյան վար ման նպա տա կով հաս տատ ված տեխ-
նի կա կան փաս տա թուղթ. 

ան տա ռա վե րա կա նգ նում`  նախ կի նում ան տա ռա ծա ծկ տա-
րա ծք նե րի վե րա կա նգ նում և բնա կան վե րա ճի ա պա հո վում. 

ան տա ռօգ տա գոր ծում` ան տառ նե րի, ան տա ռային 
 պա       շար  նե  րի և ան տա ռային  հո ղե րի օգ տա կար բնա կան հատ-
կու թյուն նե րը քա ղե լու, ինչ պես նաև դրա նից օ գուտ ստա նա լու 
հնա րա վո րու թյան օգ տա գոր ծում. 
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ան տա ռա հատ ման տո մս` բ նա փայ տի և երկ րոր դա կան ան-
տա ռա նյու թի մթեր ման ու ան տա ռից դուրս բեր ման ի րա վուն քը 
հաս տա տող փաս տա թուղթ. 

ան տա ռային  տո մս`  կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա-
վուն քը հաս տա տող փաս տա թուղթ. 

ան տա ռօգ տա գո րծ ման վճար ներ` «Բ նա պահ պա նա կան և 
բնօգ տա գո րծ ման վճար նե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան  օ րեն քով  կեն սա ռե սուրս նե րի օգ տա գո րծ ման հա մար 
սահ ման ված բնօգ տա գո րծ ման վճար ներ. 

ան տա ռային  ճա նա պա րհ ներ` ան տառ նե րի կայուն կա ռա վա-
րումն  ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժե շտ փո խա դր ման ու ղի ներ. 

ան տա ռա պա տում` ար հես տա կան ան տա ռային մ շա կույթ նե-
րի հիմն  ադ րում ու ա ճե ցում տնկ ման և ցան քի մի  ջո ցով` ոչ ան-
տա ռա ծա ծկ հո ղե րի, ինչ պես նաև այլ նպա տա կային նշա նա կու-
թյան հո ղե րի վրա. 

ան տա ռօգ տա գոր ծող`  ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձ, 
որն օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով ի րա վունք է ձե ռք բե-
րել օգտ վե լու ան տա ռի և ան տա ռային  հո ղե րի օգ տա կար հատ-
կու թյուն նե րից.

բ նա փայ տի մթե րում` ար մա տից հատ ված, ինչ պես նաև քա-
մա տա պալ, ձյու նա կո տոր ծա ռե րի ան տա ռից դուրս բե րում. 

ե րկ րոր դա կան ան տա ռա նյութ` մ թեր ված կո ճղ, կե ղև, չո րա-
ցած ճյուղ, շիվ, խեժ.

 թա փուկ` ան տա ռային  հո ղի վրա ըն կած, մա հա ցած ծա ռե րի 
մա սեր կամ բներ.

 ծա ռուտ`  հիմն  ա կան ար տա քին նշան նե րով մի  ան ման ծա ռե րի 
ամ բող ջա կա նու թյուն.

 կեն սա տոպ`  հա տուկ պահ պա նու թյան են թա կա բու սա կան ու 
կեն դա նա կան օր գա նի զմն  ե րի կեն սա մի  ջա վայր.

 կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյուն`  ցա մա քային, օ դային և 
ջրային կեն դա նի օր գա նի զմն  ե րի տա րա տե սա կու թյուն, ո րը նե-
րա ռում է ներ տե սա կային, մի ջ տե սա կային և է կո հա մա կար գե րի 
բազ մա զա նու թյուն.
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 հաշ վար կային հա տա տեղ` ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծով 
սահ ման ված բնա փայ տի մթեր ման տա րե կան չա փա քա նակ.

 հատ ման տա րիք`  ծա ռե րի հա սու նու թյան գի տա կա նո րեն 
հիմն  ա վոր ված ցու ցա նիշ.

 հա տումն  եր` 
ան տա ռա վե րա կա նգն ման հա տումն  եր`  հա սուն և գեր հա սուն 

ան տառ նե րում բնա կան մի  ջա վայ րի բա րե լավ ման և ան տա ռա-
վե րա կա նգն ման նպա տա կով ի րա կա նաց վող հա տումն  եր. 

այլ  հա տումն  ե ր՝ ան տա ռային  տա րա ծք նե րի մա քր ման, ան-
տա ռային  ճա նա պա րհ նե րի կա ռուց ման, ան տա ռային տն տե-
սու թյան վար ման հետ չկապ վա ծ՝ օ րեն քով սահ ման ված աշ խա-
տանք  նե րի կա տար ման նպա տա կով ծա ռե րի հա տումն  եր.

խ նամ քի (մի  ջան կյ ալ) հա տումն  ե ր՝  ծա ռու տում գլ խա վոր ան-
տա ռա տե սակ կազ մող ծա ռա տե սա կի ա ճին խո չըն դո տող դան-
դա ղաճ ծա ռե րի պար բե րա բար հե ռա ցում.

 սա նի տա րա կան հա տումն  եր` ան տառ նե րի սա նի տա րա կան 
վի ճա կի բա րե լավ ման նպա տա կով վն ա սա տու նե րի ու հի վան դու-
թյուն նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան հետ ևան քով կեն սու նա կու-
թյու նը կո րց րած կամ ցցա չոր և չո րա ցած ծա ռե րի հա տումն  եր. 

ոչ ան տա ռա ծա ծկ տա րա ծք` ան տա ռային  հո ղե րի ան տա ռա-
զուրկ տա րա ծք ներ. 

ոչ բնա փայ տային ան տա ռա նյու թի մթե րում` պ տուղ նե րի, 
հա տապ տուղ նե րի, ըն կույզ նե րի, սն կե րի, ու տե լի բույ սե րի և դե-
ղա բույ սե րի, տեխ նի կա կան հում քի մթե րում և ան տա ռից դուրս-
բե րում:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ հոդ վա ծն ամ րագ րում է օ րե նսգր քում օգ տա-
գո րծ վող հիմն  ա կան հաս կա ցու թյուն նե րը (նո րմ-բ նո րո շումն  եր): 
ՀՀ ԱՕ-ում օգ տա գո րծ վող հիմն  ա կան հաս կա ցու թյուն նե րը 
ելակետեր են նաև ՀՀ ան տա ռային օ րե նսդ րու թյու նը ձևա վո-
րող այլ ի րա վա կան ակ տե րի մշակ ման և կի րառ ման գոր ծըն-
թա ցում: ՀՀ ԱՕ-ի նո րմ-բ նո րո շումն  ե րն ի րա վա կան նոր մե  րի 
ա ռա նձ նա հա տուկ խումբ են և, ի տար բե րու թյուն ի րա վա կան 
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ակ տի տե քս տի այլ մա սե րի, պա րու նա կում են տե ղե կու թյուն ներ, 
ո րո նք նպաս տում են ԱՕ-ի այլ դրույթ նե րի և ինս տի տուտ նե րի 
մի  աս նա կան ըն կալ մա նը` ար դյուն քում ա պա հո վե լով ի րա վա-
կան նոր մե  րի ճի շտ և հա մա կար գային կի րա ռու թյուն8: 

ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծն ամ րագ րում է թվով 37 բնո րո շում` նե-
րա ռե լով «ան տառ», «ան տա ռային հո ղեր», «ան տա ռային տն-
տե սու թյուն», «ան տա ռային պե տա կան կա դա ստր», «ան տա ռի 
մո նի թո րի նգ», «ան տա ռային ռե սուրս», « հա տումն  եր», «ան տա-
ռա նյու թի մթե րում» հաս կա ցու թյուն նե րը: Անհ րա ժե շտ ենք հա-
մա րում ան դրա դառ նալ այդ բնո րո շումն  ե րից մի  քա նի սին: 

ՀՀ ԱՕ-ում ան տա ռի սահ մա նու մը, որ պես «ան տա ռային  կամ 
ան տա ռա պատ ման նպա տա կով հատ կաց ված այլ հո ղե րում ծա-
ռաթ փային բու սա կա նու թյան գե րա կշ ռու թյա մբ կեն սա բա նա կան 
բազ մա զա նու թյան ու բնա կան մի  ջա վայ րի բա ղադ րիչ նե րի փո-
խա դար ձո րեն կապ ված և մի  մյա նց վրա փո խազ դող ամ բող ջու-
թյուն....», պա րու նա կում է ո րո շա կի ա նո րո շու թյուն: 

Նախ ի րա վա բա նա կան ի մաս տով ան տա ռը, որ պես բնա կան 
հա մա լիր, չի նույ նա նում ան տա ռային հո ղե րի հետ, քա նի որ ան-
տա ռը, որ պես բնա կան օբյե կտ, կա րող է գտն վել ցան կա ցած կա-
տե գո րի այի հո ղի վրա: 

 Օ րի նակ` բնու  թյան հա տու կ պահ պան վող տա րա ծք նե րի (ԲՀՊՏ) ան-
տառ նե րը գտն վու մ են հա տու կ նշա նա կու  թյան հո ղե րի վրա, սա կայն 
դրա նց կա պակ ցու  թյա մբ ա ռա ջա ցող հա րա բե րու  թյու ն նե րի նկատ-
մա մբ տա րած վու մ է նաև ՀՀ ԱՕ-ի գոր ծո ղու  թյու  նը:

ՀՀ ՀՕ-ի 25-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է ՀՀ ան տա ռային հո ղե-
րի կազ մը, ո րի մե ջ մտ նում են ան տա ռա պատ, կեն դա նա կան և 
բու սա կան աշ խար հի պահ պան ման, բնու թյան պահ պա նու թյան, 
ինչ պես նաև ան տա ռով չծա ծկ ված, բայց ան տա ռային տն տե սու-

8 Տե´ս Т.Н. Москалькова, В.В. Черников. Норматворчество: научно-практическое 
пособие.-М.: 2011, էջ 258:
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թյան կա րիք նե րի հա մար տրա մա դր ված կամ նա խա տես ված հո-
ղե րը: Ընդ հան րաց նե լով շա րա դր վա ծը` կա րող ենք եզ րա կաց նել, 
որ ՀՀ ԱՕ-ը, հրա ժար վե լով «ան տա ռային ֆո նդ» հաս կա ցու թյու-
նի ց9, այ նուա մե  նայ նիվ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց ման հիմ-
քում դրել է դրա հիմն  ա կան սկզ բունք նե րը: 

ՀՀ ԱՕ-ի բնո րո շումն  ե րի ցան կում կան նաև կրկ նու թյուն ներ: 
Մաս նա վո րա պես` «ան տա ռային հո ղեր» հաս կա ցու թյու նը բա ռա-
ցի ո րեն կրկ նում է ՀՀ ՀՕ-ի ի բնո րո շու մը: Մի նչ դեռ հաս կա ցու-
թյան կրկ նա կի ամ րագ րումն  ի մա ստ չու նի, քա նի որ այդ եր կու 
ի րա վա կան ակ տե րը փոխ կապ ված են, իսկ ան տա ռային հո ղե րի 
բնո րո շու մը պե տք է տր վի հո ղային հա րա բե րու թյուն նե րը կար-
գա վո րող հիմն  ա կան ակ տում` ՀՀ ՀՕ-ում: 

Օ րե նսգր քի բնո րո շումն  ե րից մի  քա նի սը չեն բա ցա հայ տում 
մե կ նա բան վող եր ևույթ նե րի և ինս տի տուտ նե րի բուն է ու թյու նը: 

 Օ րի նակ`  «ոչ բնա փայ տային ան տա ռա նյու  թի մթե րու մ» հաս կա ցու -
թյու  նը բնո րո շե լիս օ րե նս գիր քը թվար կու մ է ոչ բնա փայ տային ան-
տա ռա նյու  թի տե սակ նե րը (պ տու ղ ներ, հա տապ տու ղ ներ, ըն կու յզ ներ, 
սն կեր, ու  տե լի բու յ սեր և դե ղա բու յ սեր, տեխ նի կա կան հու մք), իսկ 
«մ թե րու մ» եզ րու յ թը  բնո րոշ վու մ է նու յն «մ թե րու մ» բա ռով: Թե րի 
են ձևա կե րպ ված նաև «ան տա ռային պե տա կան կա դա ստր» և «ան-
տա ռի մո նի թո րի նգ» հաս կա ցու  թյու ն նե րը, քա նի որ  բա ցա կայու մ են 
ան տա ռային ռե սու րս նե րի կա ռա վար ման այդ մե  խա նի զմն  ե րի հիմ-
նա կան հատ կա նիշ նե րը:

ՀՀ ԱՕ-ի ո րոշ հաս կա ցու թյուն ներ ընդ հան րա պես ա վե լո րդ 
են` պայ մա նա վոր ված դրա նց հան րա ճա նա չու թյա մբ և գի տա կան 
մի  ան շա նակ մե կ նա բան մա մբ: 

9 «Անտառային  ֆոնդ» հասկացությունը ներառում է անտառները և 
անտառներով չծածկված, սակայն անտառային տնտեսության կարիքների 
համար նախատեսված անտառային ֆոնդի հողերը: Թեև ՀՀ ԱՕ-ը հրաժարվել 
է այս հասկացությունից, այն լայնորեն կիրառվում է այլ իրավական ակտերում, 
օրինակ` Վարչական իրավախախտումն երի վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում: 
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 Օ րի նակ` « հատ ման տա րիք»  հաս կա ցու  թյան սահ մա նու  մը որ ևէ 
կերպ չի կա րող ու ղ ղոր դել ՀՀ ԱՕ-ի նոր մե  րն ի րաց նող նե րին, ո րով-
հե տև պա հա նջ վու մ է գի տա կան աղ բյու ր նե րի ու  սու մն  ա սի րու  թյու ն, 
ո րը կա րող  է կա տար վել ա ռա նց ՀՀ ԱՕ-ու մ դրա մա սին նշե լու :

Այ նուա մե  նայ նիվ, այս բնո րո շումն  ե րը պար տա դիր են, և ան-
տա ռային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի սուբյե կտ նե րը10 պար-
տա վոր են ա ռաջ նո րդ վել դրան ցով: 

Գ Լ� Խ 2. ԱՆ ՏԱՌ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԱՆ ՏԱ ՌԱՅԻՆ 
ՀՈ ՂԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱ ՄԲ ՍԵ ՓԱ ԿԱ Ն�   �  ՆԸ 

ՀՀ ԱՕ-ի այս գլ խի դրու յթ նե րի մե կ նա բա նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ 
ան դրա դար ձել ենք ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի նկատ  մամբ 
սե փա կա նու  թյան ի րա վու ն քի սու բյե կտ նե րին, սե փա կա նու  թյան ձևե-
րին և սե փա կա նու  թյան ի րա վու ն քի ձե ռք բեր ման հիմ քե րին: Օ րե նս-
գր քի այլ հոդ ված նե րի հա մա տե քս տու մ վեր լու  ծու  թյան են են թա րկ-
վել սե փա կան ատե րե րի ի րա վու նք նե րը և պար տա կա նու  թյու ն նե րը: 

 Հոդ ված 4. Ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի նկատ մա մբ 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը

1. Ան տառ նե րը և ան տա ռային  հո ղե րը լի նում են պե տա կան, 
հա մայն քային և մաս նա վոր:

2. Պե տա կան ան տառ նե րը և ան տա ռային  հո ղե րը են թա կա 
չեն օ տար ման հա մայնք նե րին, ի րա վա բա նա կան ան ձա նց և քա-
ղա քա ցի նե րին:

3. Հա մայնք նե րի, ի րա վա բա նա կան ան ձա նց և քա ղա քա ցի նե րի 
սե փա կան հո ղե րի վրա դրա նց սե փա կա նա տե րե րի կող մի ց հի մ-
նված ան տառ նե րը հա մար վում են նրա նց սե փա կա նու թյու նը:

10  Անտառային իրավահարաբերությունների սուբյեկտներն են պետությունը, 
համայնքները, քաղաքացիներն ու իրավաբանական անձինք: 
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4. Ան տառ նե րի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան և այլ գույ քային 
ի րա վունք նե րը են թա կա են պե տա կան գրա նց ման` Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

1. Ցան կա ցած հա սա րա կու թյու նում սե փա կա նու թյան հա րա բե-
րու թյուն նե րն ա ռա ջա նում են նախ ևա ռաջ բնու թյան բա րիք նե րի 
յու րաց ման կա պակ ցու թյա մբ: Այդ բա րիք նե րի յու րաց ման գոր ծ-
ըն թա ցը Հայաս տա նում սկ սած 1970-ա կան նե րից  կար գա վոր վում 
է նաև է կո լո գի ա կան օ րե նսդ րու թյա մբ: 

ՀՀ-ում սե փա կա նու թյու նը հան դես է գա լիս քա ղա քա ցի նե րի, 
ի րա վա բա նա կան ան ձա նց, պե տա կան և հա մայն քային սե փա կա-
նու թյան ձևե րով: Սե փա կա նու թյան բազ մաձ ևու թյան (հան րային 
և մաս նա վոր) հիմ քե րն ամ րագ րող հիմն  ա կան ի րա վա կան փաս-
տա թուղ թը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյունն է, ո րի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և պա շտ-
պան վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը»: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
32-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է յու րա քան չյու րի ի րա վուն քը տի-
րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի նե լու և կտա կե լու իր սե փա-
կա նու թյու նը: ՀՀ քաղ. օր.-ի 163-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է հե-
տ ևյա լը. սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը սուբյեկ տի` օ րեն քով և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով ճա նաչ ված ու պահ պան վող ի րա վունքն է` 
իր հայե ցո ղու թյա մբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե-
լու ի րեն պատ կա նող գույ քը: Իսկ սուբյե կտ նե րը, ո րո նք կա րող 
են օգտ վել օ րեն քով ըն ձեռ ված այդ ի րա վա զո րու թյուն նե րից, քա-
ղա քա ցի նե րը, ի րա վա բա նա կան ան ձի նք, ՀՀ-ը և հա մայնք նե րն 
են (ՀՀ քաղ. օր.-ի 166-րդ հոդ ված):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դրույթ նե րի հի ման վրա ձևա վոր վում 
են բնա կան ռե սուրս նե րի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը սահ մա նող ՀՀ բնա ռե սուր սային օ րե նսդ րու թյան ա ռա նձ-
նա հա տուկ նոր մե  րը: Ա ռա նձ նա հա տուկ կար գա վոր ման ան հրա-
ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
օբյեկ տով (բ նա կան ռե սուր սով), ո րի ի րա վա կան ռե ժի մը տար-
բեր է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի այլ օբյե կտ նե րի (օ րի նակ` 
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բնա կե լի տա րա ծու թյուն) հա մար սահ ման ված ի րա վա կան ռե-
ժի մի ց: Ի տար բե րու թյուն 1994թ. ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ հոդ վա ծի, ո րը 
նա խա տե սում էր ՀՀ-ում ան տա ռի նկատ մա մբ պե տու թյան բա-
ցա ռիկ սե փա կա նու թյան ի րա վուն ք և ան տառ նե րը մի  այն օգ-
տա գո րծ ման ի րա վուն քով տրա մադ րե լու հնա րա վո րու թյու ն, ՀՀ 
գոր ծող ան տա ռային օ րե նսգր քի 4-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է 
ան տառ նե րի նկատ մա մբ պե տա կան, հա մայն քային և մաս նա-
վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք: Ի րա վա կան կար գա վոր ման 
այս ա ռա ջըն թա ցի նպա տա կն է խրա խու սել այլ սուբյե կտ նե-
րի (պե տու թյու նից բա ցի) սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րե նց 
պատ կա նող հո ղա մա սե րում ան տառ ներ հիմն  ե լը և դրա նց սե-
փա կա նա տեր դառ նա լը: Միև նույն ժա մա նակ հա մայն քային և 
մաս նա վոր ան տառ նե րի ինս տի տու տի նե րդ րու մը չի հան գեց-
նում պե տա կան ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի կազ մի  մե ջ 
մտ նող ան տառ նե րի մաս նա վո րեց մա ն, ինչ պես դա կա րող է տե-
ղի ու նե նալ հո ղա մա սե րի պա րա գայում (ՀՀ ԱՕ-ի 4-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ և 3-րդ մա սեր): 

Այս հոդ վա ծի 1-ին մա սում օգ տա գո րծ վող « մաս նա վոր» եզ-
րույ թի ներ քո օ րե նս դի րը նկա տի ու նի քա ղա քա ցի նե րին և ի րա-
վա բա նա կան ան ձա նց` որ պես սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
սուբյե կտ նե րի: Թեև նման ձևա կեր պու մը չի կա րող խն դիր ներ 
ա ռա ջաց նել ի րա վա կի րառ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում, այ դու-
հան դե րձ, պե տք է նշել, որ ի րա վա բա նա կան ան ձա նց ոչ բո լոր 
տե սակ նե րն են հան դես գա լիս բա ցա ռա պես մաս նա վոր հա րա-
բե րու թյուն նե րում: Հետ ևա բար` « մաս նա վոր» եզ րույ թի փո խա-
րեն ա ռա վել նպա տա կա հար մար կլի ներ թվար կել սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի բո լոր սուբյե կտ նե րին: 

 Օ րի նակ` հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու  թյու ն նե րը, որ պես ոչ առև-
տ րային կազ մա կեր պու  թյու ն ներ, կա րող են դառ նալ ան տա ռի սե փա-
կա նա տեր և կա ռա վա րել դրա նք` հա մա ձայն ի րե նց կա նո նա դրային 
նպա տակ նե րի: 
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2-3. Թեև ՀՀ ԱՕ-ն թույ լատ րում է հա մայն քային և մաս նա վոր 
ան տառ նե րի առ կայու թյուն, սա կայն դրա նք ՀՀ-ում ա ռայժմ բա-
ցա կայում են: Հա վա նա բար պատ ճառ նե րից է այն, որ ան տառ 
հիմն  ե լը և ա ճեց նե լը ծախ սա տար է, իսկ այդ գոր ծու նե ու թյու նից 
ե կամ տի ա պա հով ման հա մար պա հա նջ վում են բա վա կան եր-
կար տա րի ներ: 

4. Պե տու թյան կող մի ց ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք-
նե րի հան րային ճա նաչ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը բխում է այդ 
օբյեկ տի կար ևո րու թյու նից: Ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց -
ման ինս տի տու տի ամ րագ րու մը ՀՀ-ում հի մն  վում է ինչ պես 
օ տա րե րկ րյա փոր ձի, այն պես էլ հայ ի րա կա նու թյան գույ քային 
շր ջա նա ռու թյան ժա մա նա կա կից պա հա նջ նե րի վրա: 

ՀՀ-ում ան տառ նե րը և բազ մա մյա տն կի նե րը11 հա մար վում 
են ան շա րժ գույք, քա նի որ դրա նք հնա րա վոր չէ ան ջա տել հո-
ղից` ա ռա նց ան տառ նե րին կամ հո ղա մա սին վն աu պատ ճա ռե-
լու կամ դրա նց նշա նա կու թյան փո փոխ ման, դա դար ման կամ 
նպա տա կային նշա նա կու թյա մբ հե տա գա օգ տա գո րծ ման ան-
հնա րի նու թյան (ՀՀ քաղ. օր., 134-րդ հոդ ված): ՀՀ ԱՕ-ը սահ մա-
նում է ան տառ նե րի, որ պես ան շա րժ գույ քի, նկատ մա մբ ի րա-
վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման պա հա նջ ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ 
սահ ման ված կար գով: « Գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե-
տա կան գրա նց ման մա սին» ՀՀ օ րե նքն ի րա վունք նե րի պե տա-
կան գրա նց ման հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող հիմն  ա կան 
ի րա վա կան ակտն է: Հա մա ձայն այդ օ րեն քի` գույ քի նկատ մա մբ 
ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցումն  ի րա կա նաց վում է ան կախ 
սե փա կա նու թյան ձևից և նե րա ռում է այդ ի րա վունք նե րի ծագ-
ման (օ րի նակ` սե փա կան հո ղի վրա հի մն  ված ան տա ռի նկատ-
մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձե ռք բե րում), փո փոխ ման 
(օ րի նակ` ան տառ նե րի նկատ մա մբ վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քի 
փո փո խու մը հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման ի րա վուն քով) 

11 ՀՀ քաղ. օր. այս հոդվածում օգտագործված եզրույթը սխալ է, քանի որ բազ-
մամ յա տնկին չի կարող լինել անշարժ գույք: Բազմամյա տնկի եզրույթի 
փոխարեն ՀՀ քաղ. օր.-ում պետք է տեղ գտներ բազմամյա տնկարկ 
եզրույթը:  
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և դա դար ման (օ րի նակ` ո րո շա կի ան տա ռի նկատ մա մբ հա մայն-
քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դա րու մը ա ռու ծա խի պայ մա-
նագ րի հի ման վրա) պե տա կան գրան ցում: 

Օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես վում է ի րա վունք նե րի պե տա կան 
գրա նց ման համար անհրաժեշտ հետևյալ գործո ղությունները. 

1. սե փա կա նա տի րոջ, օգ տա գոր ծո ղի կամ օ րեն քով նա խա-
տես ված դեպ քե րում նաև գրա վա ռուի կող մի ց ան հրա ժե շտ փաս-
տա թղ թե րի ներ կայա ցում` դի մու մի  հի ման վրա, 

2. փաս տա թղ թե րի ցան կի, դի մու մի  օր վա, ժա մի , դի մո ղի 
տվյ ալ նե րի գրան ցում` օ րեն քով նա խա տես ված ժամկ  ե տում: 

Ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման կար ևո րու թյու նը 
և նշա նա կու թյու նը հաս տատ ված է նաև դա տա կան պրակ-
տի կայով. ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 06.11.2009 թվա կա նի 
No ՎԴ2/0065/02/09 ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ հո ղա մա սի 
վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից ծա գող ի րա վունք նե րի` սահ-
ման ված կար գով պե տա կան գրան ցում չի րա կա նաց նե լու դեպ-
քում այդ գոր ծար քի կող մե  րի հա մար ի րա վունք ներ և պար տա-
կա նու թյուն ներ ա ռա ջա նալ չեն կա րող: ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
նշ ված եզ րա հան գու մը կա րե լի է տա րա ծել ոչ մի  այն հո ղա մա սի, 
այլ նաև անշարժ գույք համարվող մյուս բնա կան ռեսուրս նե րի 
կա պակ ցու թյա մբ ա ռա ջա ցող հա ման ման հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ:  

 Հոդ ված 5. Ան տա ռի սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րն ու 
պար տա կա նու թյուն նե րը

1. Ան տա ռի սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րն են՝ 
ա) ան տառ նե րի տի րա պե տու մը, օգ տա գոր ծու մը, տնօ րի նու-

մը և ան տա ռային տն տե սու թյան վա րու մը սույն օ րե նսգր քի 
հա մա ձայն` չվն  ա սե լով շր ջա կա մի  ջա վայ րը.

բ) ան տառ նե րում ան տա ռօգ տա գո րծ ման կար գի սահ մա նու-
մը` հա մա ձայն Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նս-
դրու թյան.

գ ան տա ռօգ տա գո րծ ման սա կագ նե րի սահ մա նու մը.
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դ) վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ժամկ  ետ նե րի և վար ձա-
վճա րի սահ մա նու մը. 

ե) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման  ված կար գով ան տա ռային  հո ղե րի վար ձա կա լու թյան 
տրա մա դր ման կազ մա կեր պու մը.

զ) ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րով նա խա տես ված ան տա-
ռային  ճա նա պա րհ նե րի հա մար տա րա ծք տրա մադ րե լիս 
վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քը:

2. Ան տա ռի սե փա կա նա տի րոջ պար տա կա նու թյուն նե րն են՝ 
ա) ան տառ նե րի պահ պա նու թյան և պա շտ պա նու թյան ա պա-

հո վու մը.
բ) ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի պատ վի րու մը և ի րա կա-

նա ցու մը.
գ) ան տա ռային  ռե սուրս նե րի և հո ղե րի ար դյու նա վետ օգ տա-

գո րծ ման կազ մա կեր պու մն  ըստ ան տա ռա շի նա կան նա-
խագ ծե րի.

դ) ան տա ռային  հո ղե րի բեր րի ու թյան բա րձ րա ցումն  ու պահ պա-
նու մը, դրա նց նպա տա կային օգ տա գո րծ ման ա պա հո վու մը. 

ե) ան տառ նե րի վե րա կա նգ նու մը և ան տա ռա պա տու մը, 
դրանց ար տադ րո ղա կա նու թյան բա րձ րա ցումն  ու խնամ-
քը.

զ) ան տա ռային  հո ղե րում հա կա հր դե հային ան վտան գու թյան 
մի  ջո ցա ռումն  ե րի ի րա կա նա ցու մը, ան տա ռային հր դեհ նե րի 
հայտ նա բե րումն  ու կան խու մը, վն ա սա տու նե րի և հի վան-
դու թյուն նե րի վն ա սա կա րու թյան կան խար գե լու մը. 

է) պե տա կան ան տա ռային  հո ղե րի տա րած քում ան տա ռի օգ-
տա գո րծ ման հետ չկապ ված աշ խա տա նք նե րի, ա պօ րի նի 
հա տումն  ե րի, ծա ռե րի, թփե րի, ե րի տա սա րդ տն կա րկ նե րի 
և ան տա ռամ շա կույթ նե րի վն աս ման և ոչն չաց ման, քի մի -
ա կան, ռա դի ոակ տիվ նյու թե րով, կեղ տաջ րե րով, կո մու-
նալ-կեն ցա ղային թա փոն նե րով ան տառ նե րի աղ տոտ ման 
և ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան այլ խախ տումն  ե րի ժա մա-
նա կին հայտ նա բե րումն  ու կան խար գե լու մը. 
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ը) ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րով նա խա տես ված պե տա-
կան ան տա ռային  ճա նա պա րհ նե րի հա մար տա րած քի 
տրա մադ րու մը:

3. Ոչ պե տա կան ան տառ նե րի և ան տա ռային  հո ղե րի սե փա-
կա նա տե րե րը պար տա վոր են ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար-
ման ո լոր տի պե տա կան կա ռա վար ման մա րմն  ին տրա մադ րել 
տվյ ալ ներ` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան ան տա-
ռային  կա դա ստ րի վար ման և ան տա ռային  հո ղե րի պե տա կան 
հաշ վառ ման նպա տա կով:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

1. ՀՀ ԱՕ-ի քն նա րկ վող հոդ վա ծը վե րա բե րում է սե փա կա նու-
թյան հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյա նը, այ սի նքն` այդ հա-
րա բե րու թյան սուբյե կտ նե րի ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու-
թյուն նե րին: 

Հոդ վա ծի 1-ին մա սում ա) կե տով նա խա տես ված ի րա վուն քը 
նե րա ռում է սե փա կա նա տի րոջ կող մի ց ան տա ռի տի րա պետ ման, 
օգ տա գո րծ ման, տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյուն նե րը* և ան տա-
ռային տն տե սու թյան վար ման ի րա վուն քը: Ըստ է ու թյան, տի րա-
պե տու մը, օգ տա գոր ծու մը և տնօ րի նու մը ոչ թե ա ռան ձին ի րա վունք-
ներ, այլ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող 
ի րա վա զո րու թյուն ներ են (ՀՀ քաղ. օր.-ի 163-րդ հոդ ված), ո րո նք 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սուբյեկ տը ձե ռք է բե րում և ի րա կա-
նաց նում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ու ժով` որ պես այդ ի րա վուն-
քի կրո ղ12: Տի րա պե տու մն  ան տա ռի փաս տա ցի գտն վե լն է սե փա-
կա նա տի րոջ իշ խա նու թյան, ան մի  ջա կան կա ռա վար ման ներ քո, 
օգ տա գոր ծու մն  այդ գույ քի շա հա գո րծ ման և սպառ ման մի  ջո ցով 
դրա նից օգ տա կար ար դյուն քի ստա ցումն  է, իսկ տնօ րի նու մը գույ քի 
ի րա վա կան « ճա կա տագ րի» ո րո շումն  է` պատ կա նե լու թյան, կար-
գա վի ճա կի կամ նշա նա կու թյան փո փոխ ման ճա նա պար հո վ13: 

12 Ավելի մանրամասն տե´ս Տ. Կ. Բարսեյ ան, Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական իրավունք, Գիրք առաջին, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 284:

13 Տե´ս М. И. Брагинский, В.В. Витрянский, Комментарий части первой Гражданского 
кодекса РФ., М.:2006, էջ 269:
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Ան տա ռային տն տե սու թյան վար ման ի րա վուն քը պե տա կան 
կա ռա վար ման և ՏԻՄ-ե րի, քա ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան 
ան ձա նց հնա րա վո րու թյունն է ի րա կա նաց նե լու ան տառ նե րի 
կայուն կա ռա վա րում ՀՀ ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան, այդ թվում 
նաև` ան տա ռա շի նա կան (ան տառ կա ռա վար ման) նա խագ ծե րը 
հաս տա տե լու մա սին կա ռա վա րու թյան ո րո շումն  ե րի հի ման վրա: 

Ան տա ռի սե փա կա նա տի րոջ հա ջո րդ ի րա վունքն ան տա ռօգ-
տա գո րծ ման կար գի սահ մա նումն  է` հա մա ձայն ՀՀ օ րե նսդ րու-
թյան: Ներ կայումս ՀՀ-ում մի  այն պե տու թյու նը, որ պես սե փա-
կա նա տեր, սահ մա նել է ան տա ռօգ տա գո րծ ման կար գեր (տե՛ս 
Հա վել ված 1)` ըստ ան տառ նե րի նպա տա կային նշա նա կու թյան:1414

 

 Օ րի նակ` «ՀՀ Կա ռա վա րու  թյան «Ար տադ րա կան նշա նա կու  թյան 
ան տառ նե րու մ ան տա ռօգ տա գո րծ ման և պահ պա նու  թյան կար գը 
սահ մա նե լու , ՀՀ Կա ռա վա րու  թյան 2001 թվա կա նի հու ն վա րի 26-ի  
N 49  ո րո շու մն  ու  ժը կո րց րած ճա նա չե լու  և 2006 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րի 7-ի N  1412-Ն ո րոշ ման մե ջ փո փո խու  թյու ն ներ կա տա րե-
լու  մա սին» ո րոշ մա մբ14 նա խա տես ված են ար տադ րա կան նշա նա-
կու  թյան ան տառ նե րու մ բնա փայ տի մթեր ման  ե ղա նակ նե րը, ինչ պես 
նաև երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու  թի մթեր ման և ան տա ռային պա-
շար նե րի օգ տա գո րծ ման այլ պայ մա նագ րե րի հա վել ված նե րի բո-
վան դա կու  թյու  նը: Ե թե պե տու  թյան կող մի ց Կա ռա վա րու  թյան ո րոշ-
մա մբ ան տա ռօգ տա գո րծ ման կար գե րի հաս տա տու  մը հաս կա նա լի է, 
ա պա ան հաս կա նա լի է, թե այլ սե փա կա նա տե րե րն ինչ ե ղա նա կով 
պետք է հաս տա տեն նման կար գեր:  Կար ծու մ ենք, որ նաև այս պա-
րա գայու մ  ան տա ռօգ տա գոր ծու  մը պե տք է ի րա կա նաց վի ՀՀ ԱՕ-ի 
ընդ հա նու ր պա հա նջ նե րին, ՀՀ Կա ռա վա րու  թյան ո րո շու մն  ե րին և 
ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րին հա մա պա տաս խան: 

 

14 է 29.11.2007 թ., ուժի մե ջ է մտել 26.01.2008 թ., ՀՀՊՏ 2008.01.16/3(593):
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Սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րից է ան տա ռային հո ղե րի 
վար ձա կա լու թյան տրա մա դր ման կազ մա կեր պու մը, վար ձա կա-
լու թյան պայ մա նագ րի ժամկ  ե տի, վար ձավ ճա րի սահ մա նու մը 
(տե´ս 11-րդ գլ խի մե կ նա բա նու թյու նը): Սույն հոդ վա ծում ամ րա-
գր ված վեր ջին ի րա վուն քը ձևա կե րպ ված է բա վա կան ընդ հա-
նուր: «Ան տա ռային ճա նա պա րհ ներ» հաս կա ցու թյունն ամ րա-
գր ված է ՀՀ ԱՕ-ի հիմն  ա կան հաս կա ցու թյուն նե րում: Ան տա ռի 
ցան կա ցած սե փա կա նա տեր ի րա վունք ու նի ան տա ռային ճա նա-
պա րհ նե րի հա մար տա րա ծք տրա մադ րե լիս ան տա ռի այլ սե փա-
կա նա տի րո ջից պա հան ջել վն ա սի հա տու ցում: Ի հար կե, կար գա-
վոր ման այս տրա մա բա նու թյու նից ան հաս կա նա լի է, թե արդյո՞ք 
այդ ի րա վուն քը չի կա րող պատ կա նել որ ևէ այլ սուբյեկ տի, ով 
ան տա ռի սե փա կա նա տեր չէ: Ինչ պես հու շում է ան տա ռային 
ճա նա պա րհ նե րի բնո րո շու մը, այդ պի սի տա րա ծք նե րի տրա մա-
դր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը բխում է ան տառ նե րի կայուն կա-
ռա վար ման ընդ հա նուր նպա տա կից: Իսկ ա վե լի ո րո շա կի` այդ 
ճա նա պա րհ նե րի նշա նա կու թյունն ամ րա գր ված է Օ րե նսգր քի 
14-րդ հոդ վա ծում (Ան տա ռա շի նու թյան սկզ բունք նե րը): Տվյ ալ պա-
րա գայում չի կա րող ներ կայաց վել նաև վն աս նե րի հա տուց ման 
պա հա նջ, քա նի որ որ ևէ ի րա վա խախ տում, պար տա վո րու թյան 
չկա տա րում կամ ոչ պատ շաճ կա տա րում տե ղի չի ու նե ցել, ո րը 
կա րող էր հան գեց նել վն ա սի հա տուց ման պա հա նջ ներ կայաց նե-
լու հնա րա վո րու թյան ծագ մա նը: Բա ցա կայում է նաև ի րա վա չափ 
գոր ծո ղու թյուն նե րով պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման հնա րա-
վո րու թյու նը: Այ սի նքն՝ «վն  աս» եզ րույ թի օգ տա գոր ծումն  այս պա-
րա գայում պայ մա նա կան է, իսկ վն ա սի հա տու ցում ա սե լով պե տք 
է հաս կա նալ այն գու մա րը, ո րը վճար վում է սե փա կա նա տի րո-
ջը՝ ան տա ռային ճա նա պա րհ նե րի ան ցկաց ման հա մար տա րա ծք 
տրա մադ րե լու դի մաց: Այս դեպ քում ա ռա ջա նում են սեր վի տու տի 
հա րա բե րու թյուն ներ (ու րի շի հողա մա սի սահ մա նա փակ օգ տա-
գո րծ ման հա րա բե րու թյուն ներ), երբ հողա մա սի սե փա կա նա  տե-
րն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու վճար այդ օգ տա գո րծ ման դի մաց 
(ՀՀ ՀՕ, հոդ ված 50): 
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Պե տք է նշել, որ սե փա կա նու թյան բազ մաձ ևու թյան ամ րա-
գր ման պայ ման նե րում, այ նուա մե  նայ նիվ, օ րե նսգր քի նոր մե  րի 
զգա լի մա սն ուղղ ված է պե տա կան ան տառ նե րին վե րա բե րող 
հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր մա նը, ուս տի ան հրա ժե շտ կլի-
նի դրա նք վե րա նայել ան տառ նե րի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան 
այլ ձևե րի զար գաց մա նը զու գըն թաց:

 Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի ա ռու մով ի րա վունք նե րն ու պար տա-
կա նու թյուն նե րը սպա ռիչ են, սա կայն ՀՀ ԱՕ-ի մի  շա րք այլ հոդ-
ված ներ սահ մա նում են, օ րի նակ` ան տա ռային տն տե սու թյուն ներ 
վա րող նե րի կամ ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րի ի րա վունք ներ, ո րո նք 
նույն պես վե րա բե րում են ան տա ռի սե փա կա նա տի րո ջը: Հետ ևա-
բար, սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե-
րի վե րա բե րյալ դրույթ ներ ամ րա գր ված են ՀՀ ԱՕ-ի ոչ մի  այն այս, 
այլ նաև այլ հոդ ված նե րում (18-րդ, 19-րդ և 20-րդ հոդ ված ներ): 

2. Հաշ վի առ նե լով թվա րկ ված պար տա կա նու թյուն նե րի ծա-
վա լը և այն հան գա ման քը, որ դրա նք ման րա մաս նեց վում են ՀՀ 
ԱՕ-ի այլ գլուխ նե րի կամ հոդ ված նե րի ներ քո (օ րի նակ` ՀՀ ԱՕ-ի 
8-րդ գլուխ կամ 15-րդ հոդ ված)` այս տեղ նպա տա կա հար մար է 
քն նար կել մի  այն պե տա կան ան տա ռային հո ղե րում ան տա ռային 
և հա րա կից օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  ե րի ժա մա նա կին հայտ-
նա բեր ման և կան խար գել ման` սե փա կա նա տի րոջ պար տա կա-
նու թյու նը (է) են թա կետ): Այն ձևա կե րպ ված է որ պես պե տու թյան 
պար տա կա նու թյուն, քա նի որ որ ևէ այլ սուբյեկ տի վրա նման 
պար տա կա նու թյուն չի կա րող դր վել: Ընդ ո րում, պե տու թյու նը 
այդ գոր ծու նե ու թյունը կա րող է ի րա կա նաց նել մի  այն պե տա կան 
ան տառ նե րում: 

3. Սույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ոչ պե տա կան ան-
տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի սե փա կա նա տե րե րը պար-
տա վոր են ո լոր տի պե տա կան կա ռա վար ման մա րմն  ին տրա-
մա դրել տվյ ալ ներ` ՀՀ պե տա կան ան տա ռային կա դա ստ րի 
վար ման և ան տա ռային հո ղե րի պե տա կան հաշ վառ ման նպա-
տա կով: Սա կայն տրա մա դր վե լիք տե ղե կատ վու թյան շր ջա-
նա կը ո րո շա կի աց ված չէ: Հա վա նա բար այն պե տք է ո րոշ վի 
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մո նի թո րին գի, հաշ վառ ման և կա դա ստ րային տվյ ալ նե րի հի-
ման վրա: Հոդ վա ծի 3-րդ մա սի թե րու թյուն նե րից է նաև այն, 
որ սե փա կա նա տի րոջ հա մար նա խա տես վում է տե ղե կա տ վու-
թյան տրա մա դր ման պար տա կա նու թյուն մի  այն ո լոր տի կա ռա-
վար ման մե կ մա րմն  ին, մի  նչ դեռ հայտ նի է, որ ՀՀ տա րած քում 
ան տա ռային ռե սուրս նե րի պե տա կան կա ռա վա րում ի րա կա-
նաց նում են մե  կից ա վե լի մար մի ն ներ, հետ ևա բար՝ տե ղե կա-
տ վու թյու նը պե տք է տրա մա դր վի դրան ցից յու րա քան չյու րին` 
հի մք ըն դու նե լով վեր ջին նե րիս ի րա վա սու թյուն նե րի ո լոր տը: 

Գ Լ� Խ 3. ԱՆ ՏԱՌ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ 
ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԸ 

ՀՀ ԱՕ-ի այս գլ խու մ սահ ման վու մ են ան տա ռային ռե սու րս նե րի 
հան րային կա ռա վար ման մար մի ն նե րի հա մա կար գը: Մեկ նա բա նու -
թյան շր ջա նա կու մ ա ռան ձին-ա ռան ձին քն նա րկ վու մ են կա ռա վար-
ման հան րա պե տա կան, տա րած քային և տե ղա կան մա կար դակ նե-
րու մ գոր ծող մար մի ն նե րի գոր ծա ռու յթ նե րը, ի րա վա սու  թյու ն նե րը և 
լի ա զո րու  թյու ն նե րը: Գնա հատ վու մ է նաև դրա նց ի րա կա նաց ման 
ար դյու  նա վե տու  թյու  նը: 

 Հոդ ված 6. Ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման ո լոր տում 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 
ի րա վա սու թյուն նե րը 

Ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման ո լոր տում Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան ի րա վա սու թյուն նե րն են` 

ա) պե տա կան ան տառ նե րի տնօ րի նու մը՝ սույն օ րե նսգր քի և 
այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա ձայն. 

բ) պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման ա պա հո-
վու մը. 

գ)  վե րա հս կո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը պե տա կան և ոչ պե-
տա կան ան տառ նե րում. 
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դ) պե տա կան ծրագ րե րի հաս տա տու մը. 
ե) ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման ո լոր տի պե տա կան 

կա ռա վար ման մար մի ն նե րի գոր ծու նե ու թյան հա մա կար-
գու մը.

զ) պե տա կան ան տառ նե րում բնա փայ տի մթեր ման տա րե կան 
հաշ վար կային հա տա տե ղի հաս տա տու մը. 

է) ան տառ նե րի դա սա կար գու մն  ըստ հիմն  ա կան նպա տա-
կային նշա նա կու թյան. 

ը) ան տա ռային ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րի 
ըն դու նու մը. 

թ) սույն օ րե նսգր քով և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րենս դ րու թյա մբ սահ ման ված այլ լի ա զո րու թյուն ներ: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

 Նախ քան ՀՀ կա ռա վա րու թյան ի րա վա սու թյուն նե րի քն նար  կու-
մը, ան հրա ժե շտ է ներ կայաց նել ՀՀ կա ռա վա րու թյան ի րա վա կան 
կար գա վի ճա կի ընդ հա նուր բնու թա գի րն իշ խա նու թյան մար-
մի ն նե րի հա մա կար գում, ինչ պես նաև սահ մա նել « գոր ծա ռույթ», 
«ի րա վա սու թյուն» և « լի ա զո րու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը և 
պար   զա բա նե լու դրա նց փոխ հա րա բե րակ ցու թյու նը, ին չը կար-
ևոր է ՀՀ կա ռա վա րու թյան, պե տա կան կա ռա վար ման այլ մար-
մի ն նե րի և ՏԻՄ-ե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ճի շտ ըն կալ ման 
հա մար: 

Ան տա ռային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ո լոր տում ՀՀ կա ռա-
վա րու թյունն ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան կո լե գի ալ մար մի ն է: ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան կազ մը բաղ կա ցած է ՀՀ վար չա պե տից, նա խա-
րար նե րից և կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան կա ռա վար-
ման մար մի ն նե րի ղե կա վար նե րից: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ 
գլուխն ամ րագ րում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան տե ղը պե տա կան իշ-
խա նու թյան մար մի ն նե րի հա մա կար գում` սահ մա նե լով ի րա վա-
կան կար գա վի ճա կի բո վան դա կու թյունն ու ա ռա նձ նա հատ կու-
թյուն նե րը: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան ի րա վա սու թյան սահ ման նե րը բա վա կան 
լայն են, քա նի որ այն ի րա կա նաց նում է գոր ծա դիր-կար գադ-
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րիչ գոր ծու նե ու թյուն և կոչ ված է գո րծ նա կա նում ա պա հո վե լու 
օ րենք  նե րի, ՀՀ մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րի, ՀՀ նա խա գա հի 
հրա մա նագ րե րի ու կար գադ րու թյուն նե րի և այլ ի րա վա կան ակ-
տե րի կա տար ման կազ մա կեր պու մը15: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 85-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` կա-
ռա վա րու թյու նը մշա կում և ի րա կա նաց նում է ՀՀ ներ քին 
քա ղա քա կա նու թյու նը։ Կա ռա վա րու թյան ի րա վա սու թյա նն 
են են թա կա պե տա կան կա ռա վար ման բո լոր այն հար ցե-
րը, ո րո նք օ րեն քով վե րա պահ ված չեն այլ պե տա կան կամ 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի։ Կա ռա վա-
րու թյան լի ա զո րու թյուն նե րի ընդ հա նուր շր ջա նա կը ներ-
կայաց ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 89-րդ հոդ վա ծում: Դրա 
5)-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ի րա կա-
նաց նում է պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն հա սա րա կա կան 
կյան քի բո լոր, այդ թվում նաև` բնու թյան պահ պա նու թյան 
բնա գա վա ռում: Նույն հոդ վա ծի 8-րդ են թա կե տը հնա րա վո-
րու թյուն է ըն ձե ռում ՀՀ բնա ռե սուր սային օ րե նսդ րու թյու նում 
ման րա մաս նե լու ՀՀ կա ռա վա րու թյան լի ա զո րու թյուն նե րն 
ըստ բնա գա վառ նե րի: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մի ց` բնու թյան պահ պա նու թյան բնա-
գա վա ռում պե տա կան ար դյու նա վետ քա ղա քա կա նու թյան ի րա-
կա նա ցումն  ուղ ղա կի ո րեն պայ մա նա վոր ված է ՀՀ է կո լո գի ա-
կան օ րե նսդ րու թյան մե ջ կա ռա վա րու թյան լի ա զո րու թյուն նե րի և 
դրա նց ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ մե  խա նի զմն  ե րի և 
ե րաշ խիք նե րի պատ շաճ ձևա կե րպ մա մբ: 

ՀՀ է կո լո գի ա կան օ րե նսդ րու թյան մե ջ շատ հա ճախ հս տակ 
չեն սահ ման վում կամ չեն տար բե րակ վում կա ռա վար ման մար-
մի ն նե րի « գոր ծա ռույթ», «ի րա վա սու թյուն» և « լի ա զո րու թյուն» 
հաս կա ցու թյուն նե րը: Գի տա կան աղ բյուր նե րում դրա նք, որ պես 
կա նոն, սահ ման վում են հետ ևյալ կե րպ. 

 Գոր ծա ռույ թը պե տա կան կա ռա վար ման մար մի ն նե րի 
գոր ծու նե ու թյան հիմն  ա կան ուղ ղու թյունն է` վեր ջին-

15 Տե´ս Գ. Հարությունյան և Ա. Վաղարշյան, նշված աշխատությունը, էջ 831:
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նե րիս առջև դր ված խն դիր նե րի լուծ ման նպա տա-
կով: 

 Ի րա վա սու թյու նն օ րե նսդ րո րեն ամ րա գր ված, կա նո նա-
կա րգ ված լի ա զո րու թյուն նե րի (ի րա վունք նե րի և պար-
տա կա նու թյուն նե րի) ամ բող ջու թյուն է, ո րը վե րա պահ-
ված է ո րո շա կի մար մի ն նե րի և պաշ տո նա տար ան ձա նց` 
հա սա րա կա կան և պե տա կան հիմն  ա հար ցե րի լուծ ման 
և հա մա պա տաս խան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման 
նպա տա կով:

 Լի ա զո րու թյու նը պե տա կան մա րմն  ի կամ պաշ տո նա-
տար ան ձի` օ րե նսդ րու թյա մբ ամ րա գր ված ի րա վունք-
նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն է16: 

Քա նի որ ՀՀ ԱՕ-ում « գոր ծա ռույթ», «ի րա վա սու թյուն» և 
« լի ա զո րու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը տա րան ջատ ված չեն վե-
րոգ րյալ չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան, ա պա նպա տա կա-
հար մար է այ սու հետ օգ տա գոր ծել ՀՀ ԱՕ-ում կի րառ ված «ի րա-
վա սու թյուն» եզ րույ թը` ըն թեր ցո ղին շփո թու թյան մե ջ չգ ցե լու 
նպա տա կով: 

ՀՀ ԱՕ-ի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան ա) են թա կե տը 
սահ մա նում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան` պե տա կան ան տառ նե րի 
տնօ րին ման ի րա վա սու թյու նը: Այս ի րա վա սու թյու նը պե տք է 
մե կ նա բան վի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և ՀՀ ԱՕ-ի 2-րդ գլ խի հա-
մա պա տաս խան նոր մե  րի հա մա տե քս տում, քա նի որ ՀՀ կա ռա-
վա րու թյու նը և պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր մար մի ն նե րը 
պե տու թյան ա նու նից ի րա կա նաց նում են պե տա կան սե փա կա-
նու թյուն հան դի սա ցող ան տառ նե րի տի րա պե տում, օգ տա գոր-
ծում և տնօ րի նում:

 ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 89-րդ հոդ վա ծի 3-րդ են թա կե տի հա-
մա ձայն` ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը կա ռա վա րում է պե տա կան սե-
փա կա նու թյու նը: Սահ մա նադ րա կան այս նոր մը, որ պես կա նոն, 
մե կ նա բան վում է ՀՀ քաղ. օր.-ում սե փա կա նա տի րո ջը վե րա-

16 Տե´ս А.В. Малько, նշված աշխատությունը, էջ 76, 91, 118:
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պահ ված ի րա վա զո րու թյուն նե րի լույ սի ներ քո17: Այ սի նքն` պե տա-
կան սե փա կա նու թյան կա ռա վա րում ա սե լով պե տք է հաս կա-
նալ ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մի ց պե տա կան սե փա կա նու թյան 
տնօ րի նում, տի րա պե տում և օգ տա գոր ծում: Այս պի սի մե կ նա բա-
նու թյու նը գրե թե չի հա մա պա տաս խա նում ՀՀ ԱՕ-ի որ դեգ րած 
մո տեց մա նը, քա նի որ ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը վե րա պա հվում է 
մի  այն ան տառ նե րի տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյուն, իսկ տի րա-
պետ ման և օգ տա գո րծ ման ի րա վա զո րու թյուն նե րը` պե տա կան 
կա ռա վար ման լի ա զոր մար մի ն նե րին` որ պես ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան քա ղա քա կա նու թյու նը հա սա րա կա կան կյ ան քի ա ռան ձին 
բնա գա վառ նե րում մշա կող նե րի և ի րա գոր ծող նե րի: Այ դու հան -
դերձ, ներ կայումս ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը և հան րա պե տա կան 
գոր ծա դիր մար մի ն նե րը* (ՀԳՄ) հա մա տեղ ի րա կա նաց նում են 
ան տա ռային ռե սուրս նե րի կա ռա վա րում: 

ՀՀ ԱՕ-ը կա ռա վա րու թյա նն է վե րա պա հել ան տառ նե րի կա-
ռա վար ման ո լոր տում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան (ներ քին 
և ար տա քին) մշակ ման և ի րա կա նաց ման ա պա հով մա ն18 ի րա-
վասու թյու նը, ո րը դրս ևոր վում է ո րո շա կի մի  ջո ցա ռումն  ե րի, գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ի րա վա կան մե  խա նի զմն  ե րը 
սահ մա նող ո րո շումն  ե րի ըն դուն մա մբ: Օ րի նակ` ՀՀ ան տա ռի ազ-
գային քա ղա քա կա նու թյու նը և ռազ մա վա րու թյու նը հաս տատ վել 
է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2004 թ. սեպ տեմ բե րի 30-ի թիվ 38 ար ձա-
նագ րային ո րոշ մա մբ:

 Պե տա կան և ոչ պե տա կան ան տառ նե րում վե րա հս կո ղու-
թյան ի րա կա նաց ման ի րա վա սու թյունն (գ) են թա կետ) ընդ հան-
րա պես չի կա րող վե րա պահ վել ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը: Գոր ծու-
նե ու թյան ցան կա ցած տե սա կի նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյու նը, 
որ պես կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ, ի րա կա նաց նում են պե տա-
կան կա ռա վար ման լի ա զոր մար մի ն նե րը, իսկ ՀՀ կա ռա վա րու-
թյունն ան մի  ջա կան վե րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա-

17 Տե´ս Գ. Հարությունյան և Ա. Վաղարշյան, նշված աշխատությունը, էջ 882:
18 Քաղաքականության մշակման ու իրականացման իրավասությունը վերա-

պահվել է պետական կառավարման լիազոր մարմն ին (ՀՀ ԱՕ, հոդված 7, բ) 
ենթակետ):
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վա սու թյուն չի կա րող ու նե նալ: ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ի րա վա սու 
է մի  այն ստեղ ծե լու ան հրա ժե շտ ի րա վա կան հիմ քեր ար դյու նա-
վետ վե րա հս կո ղու թյան հա մար: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան ի րա վա սու թյուն նե րից է պե տա կան 
ծրագ րե րի հաս տա տու մը: ՀՀ կա ռա վա րու թյան հաս տա տած 
պե տա կան ծրագ րե րից է ՀՀ ան տա ռի ազ գային ծրա գի րը: Շր-
ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան և բնա կան ռե սուրս նե րի ռա-
ցի ո նալ օգ տա գո րծ ման ծրագ րա վո րու մն  ա վան դա բար հա մար-
վում է կա ռա վար ման ինք նու րույն գոր ծա ռույթ, ո րի նպա տա կն է 
սահ մա նել գոր ծու նե ու թյան հա տուկ ու ղե նի շե րը և դրա նց հաս-
նե լու մի  ջոց նե րն ու գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

«Ան տա ռի ազ գային ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան N 1232-Ն ո րոշ մա մբ19 վեր են հան վում ան-
տա ռային պա շար նե րի կա ռա վար ման ո լոր տի մի  շա րք հիմ-
նա խն դիր ներ` ի րա վա կան և ինս տի տու ցի ո նալ նե րու ժի հզո-
րա ցու մի ց մի  նչև ան տա ռա գի տու թյան կր թու թյուն և ի րա զե կում: 
Կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման Հա վել ված 2-ում սահ ման վում են 
ան տա ռի ազ գային ծրագ րի մի  ջո ցա ռումն  ե րը և դրա նց ի րա-
կա նաց ման ժա մա նա կա ցույ ցը: Դրա կա տա րումն  ա պա հո վե-
լու նպա տա կով ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ըն դու նել է ծրագ րում 
նա խա տես ված հիմն  ա խն դիր նե րի լուծ մա նն ուղղ ված ակ տեր: 
Օ րի նակ` «Ան տառ նե րի պե տա կան մո նի թո րին գի ի րա կա նաց-
ման կար գը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շու-
մը20, «Ան տա ռային պե տա կան կա դա ստ րի վար ման և ան տառ-
նե րի պե տա կան հաշ վառ ման ու տվյ ալ նե րի տրա մա դր ման 
կար գը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը21 
և այլն: ՀՀ ան տա ռային ռե սուրս նե րի ար դյու նա վետ կա ռա-
վար ման ծրագ րային փաս տա թղ թե րից է նաև ՀՀ կա ռա վա րու-

19 Ընդունվել է 21.07.2005թ., ուժի մե ջ է մտել 01.09.2005թ., ՀՀՊՏ 
2005.08.31/56(428):

20 Ընդունվել է 25.01.2007թ., ուժի մե ջ է մտել 15.03.2007թ., ՀՀՊՏ 
2007.03.14/15(539):

21 Ընդունվել է 07.02.2008թ., ուժի մե ջ է մտել 01.01.2009թ., ՀՀՊՏ 
2008.04.02/21(611):
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թյան հա վա նու թյա նն ար ժա նա ցած (14.08.2008 թ. նիս տի N 33  
ար ձա նագ րու թյուն) ՀՀ շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի երկ րո րդ ազ գային ծրա գի րը22: Ազ գային 
ծրագ րի մի  շա րք գոր ծո ղու թյուն ներ առնչ վում են ան տա ռային 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան մա կար դա-
կի բա րձ րաց մա նը. օ րի նակ` «Շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րե նսգր քի նա խագ ծի մշա կում, «Բ նա պահ-
պա նա կան փոր ձա քն նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խագ ծի և 
դրա կի րա ռումն  ա պա հո վող են թաօ րե նսդ րա կան ակ տե րի նա-
խագ ծե րի մշա կում և այլն: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան ի րա վա սու թյուն նե րից է նաև 
ՀԳՄ-նե րի գոր ծու նե ու թյան հա մա կար գու մը: ՀԳՄ-նե-
րի գոր ծու նե ու թյան հա մա կա րգ ման հիմ քում ըն կած են ՀՀ 
վար չա պե տի, նա խա րար նե րի և նրա նց են թա կա պե տա կան 
կա ռա վար ման այլ մար մին նե րի ղե կա վար նե րի են թա կայու-
թյու նը և փոխ գոր ծակ ցու թյու նն ան տա ռային պա շար նե րի 
կա ռա վար ման խն դիր նե րի լուծ ման գոր ծըն թա ցում: ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյան 87-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա պե տը 
ղե կա վա րում է կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյու նը և հա մա-
կար գում նա խա րար նե րի աշ խա տան քը: ՀՀ օ րե նսդ րու թյա-
մբ վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում, ինչ պես 
նաև սույն կար գով նա խա տես ված դեպ քե րում վար չա պե տն 
ըն դու նում է ո րո շում ներ կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան 
կազ մա կե րպ մա նն առնչ վող հար ցե րի վե րա բե րյալ: ՀԳՄ-ի 
ղե կա վա րն իր հեր թին ղե կա վա րում, հա մա կար գում և վե-
րա հս կում է ՀԳՄ-ի հա մա կար գի մեջ մտ նող պե տա կան մար-
մին նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու-
թյու նը, պա տաս խա նա տու է ՀԳՄ-ի առջև դր ված խն դիր նե րի 
ու գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար («ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան և նրան են թա կա պե տա կան կա ռա վար ման այլ 
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան կազ մա կե րպ ման կար գը սահ-

22 ՀՀ շրջակա մի ջավայրի պահպանության գործողությունների երկրորդ 
ազգային ծրագրի էլելտրոնային տարբերակ, 2008թ., www.mnp.am: 
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մա նե լու մա սին» ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նա գի ր23 5-րդ և 136-
րդ կե տեր): 

Պե տա կան ան տառ նե րում բնա փայ տի մթեր ման տա րե-
կան հաշ վար կային հա տա տե ղե րի հաս տատ ման վե րա բե րյալ 
ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 2004 թ-ին ըն դու նել է N 1933-Ն ո րո շու մը, 
ո րով սահ ման վել է հատ ման գծով բնա փայ տի մթեր ման տա-
րե կան նոր մայի (հաշ վար կային հա տա տե ղի) հաշ վա րկ ման և 
հաս տատ ման կար գը: Դրա հա մա ձայն՝ ՀՀ ան տա ռային ֆոն-
դում հատ ման գծով բնա փայ տի մթեր ման տա րե կան նոր ման 
սահ ման վում է ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րով հաս տատ ված 
եր կա րա ժամկ  ետ (10 տա րի) հա տա տե ղային ֆոն դի հի ման վրա` 
ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող յու րա քան չյուր կազ մա կեր-
պու թյան հա մար ա ռան ձին և գոր ծում է տվյ ալ տար վա հուն վա-
րի 1-ից մի  նչև դեկ տեմ բե րի 31-ը: Թեև այս ո րո շումն  ըն դուն վել 
է 1994 թ. ՀՀ ԱՕ-ի գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ, այ նուա մե  նայ նիվ, 
այն շա րու նա կում է գոր ծել, իսկ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը չի ըն-
դու նել այս ո լոր տը կար գա վո րող նոր ի րա վա կան ակտ: «Ի րա-
վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 71-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սի հա մա ձայն՝ ի րա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյան դա դա րեց ման 
հետ մի  ա ժա մա նակ գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց ված են ճա նաչ-
վում նաև այդ ի րա վա կան ակ տի հա մա ձայն կամ ի կա տա րումն  
դրան ըն դուն ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը կամ ի րա վա-
կան  նոր մե  րը, ե թե ի րա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյու նը դա դա-
րեց նե լու  մա սին  ի րա վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված 
չէ: ՀՀ ԱՕ-ի 62-րդ հոդ վա ծի (Եզ րա փա կիչ և ան ցու մային դրույթ-
ներ) 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ « Սույն օ րե նս գի րքն ու ժի մե ջ մտ նե լու 
պա հից ու ժը կո րց րած ճա նա չել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ան տա ռային օ րե նս գիր քը (11 հոկ տեմ բե րի  1994 թվա կա նի) և 
ՀՀ Գե րա գույն խո րհր դի` « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան-
տա ռային օ րե նս գիր քը կի րար կե լու մա սին» ո րո շու մը (8 հու նի սի 
1994 թ.): Ե թե ՀՀ գոր ծող ԱՕ-ի եզ րա փա կիչ և ան ցու մային դրույթ-

23 Ընդունվել է 18.07.2007թ., ուժի մե ջ է մտել 26.07.2007թ.,  ՀՀՊՏ 
2008.04.02/21(611):
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նե րում չի նա խա տես վում նախ կի նում ըն դուն ված այլ ակ տե րն 
ու ժը կոր ց րած ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դրույթ, ա պա ՀՀ N 1933-Ն 
ո րո շու մը, ինչ պես նաև նա խո րդ օ րե նսգր քի դրույթ նե րից բխող 
այլ ի րա վա կան ակ տե րը շա րու նա կում են գոր ծել: 

Ը ստ հիմն  ա կան նպա տա կային նշա նա կու թյան` ան տառ նե-
րի դա սա կա րգ ման վե րա բե րյալ ո րո շում ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 
դեռևս չի ըն դու նել: Սա կայն այս դա սա կար գու մն  ար դեն տր վում 
է ՀՀ ԱՕ-ի 4-րդ գլ խի (Ան տառ նե րի դա սա կար գում) 10-րդ հոդ վա-
ծում, իսկ 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ հոդ ված նե րը սահ մա նում են ան-
տառ նե րի դա սա կա րգ ման հիմն  ա կան չա փա նիշ նե րը, ինչ պես 
նաև յու րա քան չյուր նշա նա կու թյան ան տա ռի ի րա վա կան ռե ժի մի  
վե րա բե րյալ պա հա նջ նե րը: Հետ ևա բար՝ դա սա կա րգ ման ի րա վա-
սու թյու նը պե տք է հան վի ՀՀ կա ռա վա րու թյան ի րա վա սու թյուն-
նե րի շր ջա նա կից: Այս և նա խոր դող ի րա վա սու թյուն նե րը կա րող 
է ին խմ բա վոր վել հա ջոր դող ի րա վա սու թյան ներ քո, այն է` ան տա-
ռային ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րի ըն դու նում:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շումն  ե րի տե ղն ի րա վա կան ակ տե-
րի աս տի ճա նա կա րգ մա մբ սահ ման վում է «Ի րա վա կան ակ տե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 14-րդ հոդ վա ծով: ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ըն-
դու նում է նոր մա տիվ և ան հա տա կան ո րո շումն  եր, ո րո նք են թա-
կա են կա տար ման ՀՀ ամ բո ղջ տա րած քում: 

 Ըստ ՀՀ ԱՕ-ի 6-րդ հոդ վա ծի` ՀՀ կա ռա վա րու թյան ամ րա գր-
ված ի րա վա սու թյուն նե րը սպա ռիչ չեն: Սա կայն ՀՀ ԱՕ-ի այլ հոդ-
ված նե րում ամրագրված է մի  այն ո րո շա կի հա րա բե րու թյուն նե րի 
կար գա վոր ման նպա տա կով հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ-
տե րի ըն դուն ման ի րա վա սու թյունը: 

 Հոդ ված 7. Ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման և վե րա հս կո-
ղու թյան ո լոր տում պե տա կան լի ա զոր ված մար-
մի ն նե րի ի րա վա սու թյուն նե րը

1. Ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման ո լոր տում պե տա կան 
կա ռա վար ման մա րմն  ի (այ սու հետ` պե տա կան կա ռա վար ման 
լիա զոր ված մար մի ն) ի րա վա սու թյուն նե րն են` 
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ա) պե տա կան ան տառ նե րի տի րա պե տու մը և օգ տա գոր ծու մը՝ 
սույն օ րե նսգր քի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա ձայն.

բ) պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մշա կու մը և ի րա կա նա ցու-
մը.

գ) ան տառ նե րի դա սա կար գու մն  ըստ գոր ծառ նա կան նշա նա-
կու թյան.

դ)  Հայաս տա նի  Հան րա պե տու թյան պե տա կան ան տա ռային 
տն տե  սու թյուն նե րի վար ման կազ մա կեր պու մը. 

ե) պե տա կան ան տառ նե րի ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի 
հաս տա տու մը.

զ) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան ան տա-
ռային  կա դա ստ րի վա րու մը, ան տա ռային  հո ղե րի պե տա-
կան հաշ վա ռու մը. 

է) ան տառ նե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան բա րձ րաց մա նը, ան-
տա ռա վե րա կա նգն մա նը, ան տա ռա պատ մա նը և խնամ քին 
ուղղ ված նպա տա կային ծրագ րե րի մշա կու մը. 

ը) ան տա ռային  հո ղե րի բեր րի ու թյան բա րձ րա ցումն  ու պահ-
պա նու մը, դրա նց նպա տա կային օգ տա գո րծ ման ա պա հո-
վու մը.

թ) հա կա հր դե հային ան վտան գու թյան մի  ջո ցա ռումն  ե րի ի րա-
կա նաց ման, ան տա ռային հր դեհ նե րի հայտ նա բեր ման ու 
կա նխ ման, ան տառ նե րի վն ա սա տու նե րի և հի վան դու-
թյուն նե րի վն ա սա կա րու թյան կան խար գել ման կազ մա կեր-
պու մը.

ժ) ան տառ նե րի մո նի թո րին գի ի րա կա նա ցու մը. ժա) ան տա ռ-
օգ տա գո րծ ման հետ չկապ ված աշ խա տա նք նե րի` ա պօ րի նի 
հա տումն  ե րի, ծա ռե րի, թփե րի, ե րի տա սա րդ տն կա րկ նե րի 
և ան տա ռային մ շա կույթ նե րի վն աս ման և ոչն չաց ման, քի-
մի  ա կան, ռա դի ոակ տիվ նյու թե րով, կեղ տաջ րե րով, կո մու-
նալ-կեն ցա ղային թա փոն նե րով ան տառ նե րի աղ տոտ ման 
և ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան այլ խախ տումն  ե րի հայտ-
նա բեր ման ու կան խար գել ման կազ մա կեր պու մը և այդ 
մա սին Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ 
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սահ ման ված կար գով ի րա վա պահ մար մի ն նե րին տե ղե-
կու թյուն նե րի ան հա պաղ տրա մադ րու մը.

ժբ) ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման բնա գա վա ռում մի  ջազ-
գային հա մա գոր ծակ ցու թյան ի րա կա նա ցու մը. 

ժգ) հա մայն քային ան տա ռային  հո ղե րում ան տա ռային տն տե-
սու թյան վար ման և ան տա ռօգ տա գո րծ ման հետ չկապ ված 
շի նա րա րա կան, պայ թեց ման, օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար-
դյու նա հան ման, մա լուխ նե րի, խո ղո վա կա շա րե րի և այլ հա-
ղոր դակ ցու ղի նե րի ան ցկաց ման, հո րատ ման և այլ աշ խա-
տա նք նե րի կա տար ման նպա տա կով հո ղե րի նպա տա կային 
նշա նա կու թյան փո փոխ ման, ին ժե նե րաե րկ րա բա նա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար թույլտ վու-
թյան տրա մադ րու մը.

ժդ) ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան կի րառ ման նկատ մա մբ վե րա-
հս կո ղու թյու նը.

 ժե) սույն օ րե նսգր քով և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րենս դ րու թյա մբ սահ ման ված այլ լի ա զո րու թյուն նե ր:

2. Բնա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյունն ի րա կա նաց նում է 
տվյ ալ բնա գա վա ռում լի ա զոր ված պե տա կան մար մի  նը: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

 Ան տա ռային ռե սուրս նե րի պե տա կան կա ռա վար ման մար մի ն-
նե րի հա մա կար գի հա ջո րդ աս տի ճա նին` ՀՀ կա ռա վա րու թյու նից 
հե տո, գտն վում են պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր մար մի ն-
նե րը: Հա սա րա կա կան կյ ան քի որ ևէ բնա գա վա ռում պե տա կան 
կա ռա վա րումն  ի րա կա նաց նում է այն մար մի  նը, ո րը ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան հա մա պա տաս խան ո րոշ մա մբ ճա նաչ վել է որ պես 
լիա  զոր մար մի ն (ՀՀ կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը 
ո րո շա կի ո լոր տում ի րա կա նաց նող ՀԳՄ): ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
2002 թ. հու լի սի 25-ի N 7-Ն «Ան տառ նե րի պահ պա նու թյան, 
պաշտ  պա նու թյան, վե րար տադ րու թյան և օգ տա գո րծ ման բնա-
գա վա ռում հատ կա պես լի ա զոր ված պե տա կան կա ռա վար ման 
մար մի ն նե րին ի րա վա սու թյուն ներ վե րա պա հե լու և ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան 2002 թվա կա նի հու լի սի 25-ի N 1054-Ն ո րոշ ման մե ջ փո-
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փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին» ո րոշ մա մբ24 հաս տատ վել է ան-
տառ նե րի պահ պա նու թյան, պա շտ պա նու թյան և օգ տա գո րծ ման 
բնա գա վա ռի պե տա կան կա ռա վար ման մար մի ն նե րի շր ջա նա կը 
և դրա նց ի րա վա սու թյուն նե րի ո լոր տը: Այդ ո րոշ մա մբ ՀՀ ան տառ-
նե րի պահ պա նու թյան, պա շտ պա նու թյան, վե րար տադ րու թյան և 
օգ տա գո րծ ման բնա գա վա ռի կա ռա վար ման ի րա վա սու թյուն նե-
րը վե րա պահ վել են ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա րու թյա նը 
(ԳՆ), իսկ ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյա նը (ԲՆ)` ՀՀ 
ան տառ նե րի պահ պա նու թյան, պա շտ պա նու թյան, վե րար տա-
դ րու թյան և օգ տա գո րծ ման նկատ մա մբ պե տա կան վե րա հս կո-
ղու թյան ի րա վա սու թյուն նե րը: Այդ նույն ո րոշ մա մբ « Հայան տառ» 
պե տա կան ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյան, որ պես մի  ա վո-
րի, կա ռա վար ման ի րա վա սու թյու նը ՀՀ ԲՆ-ից փո խա նց վել է 
ՀՀ ԳՆ-ին: 

Լի ա զո րու թյուն նե րի վե րոգ րյալ տա րան ջատ ման հի ման վրա 
ՀՀ ԱՕ-ի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ա)-ից մի  նչև ժե) են թա կե-
տե րում ամ րա գր ված ի րա վա սու թյուն նե րը ներ կայումս ի րա կա-
նաց նում է ՀՀ ԳՆ-ը: Խնդ րա հա րույց է մի  այն ժդ) կե տում ամ-
րա գր ված ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան կի րառ ման նկատ մա մբ 
վե րա հս կո ղու թյան և նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում ամ րա գր ված 
բնա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան ի րա վա սու թյուն նե րի 
հա րա բե րակ ցու թյու նը: ՀՀ ԱՕ-ի այդ դրույթ նե րը չեն հա մա պա-
տաս խա նում ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 7-Ն ո րոշ մա նը, ըստ ո րի ՀՀ 
ԲՆ-ին վե րա պահ վում է ան տառ նե րի պահ պա նու թյան, պա շտ-
պա նու թյան, վե րար տադ րու թյան և օգ տա գո րծ ման նկատ  մամբ 
վե րա հս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման ի րա վա սու թյուն, և որ ևէ 
կերպ մաս նա վո րեց ված չէ այդ ի րա վա սու թյան ի րա կա նաց ման 
բնա պահ պա նա կան ուղ ղու թյու նը: Այս հա կա սու թյունն ի րա վա-
կան ակ տե րի ստո րա դա սու թյան կա նոն նե րի շր ջա նա կում լու ծե-
լու դեպ քում ՀՀ ԲՆ-ը պե տք է ի րա կա նաց նի մի  այն բնա պահ պա-
նա կան վե րա հս կո ղու թյուն: Մի ա ժա մա նակ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 

24 Ընդունվել է 15.01.2004թ., ուժի մե ջ է մտել 21.02.2004թ., ՀՀՊՏ 
2004.02.11/8(307):
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ո րոշ ման դրույթ նե րը կա րե լի է դի տար կել ՀՀ ԱՕ-ի 6-րդ հոդ վա ծի 
շր ջա նակ նե րում, այ սի նքն՝ հա մա րել, որ ան տառ նե րի պահ պա-
նու թյան, պա շտ պա նու թյան, վե րար տադ րու թյան և օգ տա  գործ-
ման նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյան ի րա վա սու թյու նը ՀՀ ԲՆ-ն 
ի րա կա նաց նում է մի  այն բնա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան 
շր ջա նակ նե րում: Խն դի րն ա վե լի է բար դա նում «Բ նա պահ պա նա-
կան վե րա հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի կար-
գա վոր ման պայ ման նե րում, երբ թվա րկ վում են ան տառ նե րում 
բնա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան ուղ ղու թյուն նե րը: 

ՀՀ ԱՕ-ի 7-րդ հոդ վա ծի ի րա վա սու թյուն նե րը կա րե լի է դա սա-
կար գել հետ ևյալ 4 խմ բե րում`

 ա ռա ջին խու մ բը վե րա բե րու մ է` 1. են թաօ րե նսդ րա կան նոր-
մաս տե ղծ մա նը (ան տառ նե րի դա սա կար գու մն  ըստ գոր-
ծառ նա կան նշա նա կու  թյան), 2. զար գաց ման ու  ղի նե րի ո րո-
շա կի աց մա նը (պե տա կան քա ղա քա կա նու  թյան մշա կու  մը և 
ի րա կա նա ցու  մը), 3. ան տառ նե րի պահ պա նու  թյան, օգ տա-
գո րծ ման գոր ծու  նե ու  թյան ծրագ րա վոր մա նը (ան տառ նե րի 
ար տադ րո ղա կա նու  թյան բա րձ րաց մա նը, ան տա ռա վե րա -
կանգն մա նը, ան տա ռա պատ մա նը և խնամ քին ու ղղ ված նպա-
տա կային ծրագ րե րի մշա կու  մը),

 երկ րո րդ խու մ բը սահ մա նու մ է ան տառ նե րի և ան տա ռային 
հո ղե րի պահ պա նու  թյան և ռա ցի ո նալ օգ տա գո րծ ման ա պա-
հով մա նն ու ղղ ված ի րա վա սու  թյու ն ներ (ան տա ռային  հո ղե րի 
բեր րի ու  թյան բա րձ րա ցու մ, հա կա հր դե հային ան վտան գու -
թյան մի  ջո ցա ռու մն  ե րի ի րա կա նա ցու մ, թու յլտ վու  թյան տրա-
մա դրու մ), 

 եր րո րդ խու մբ ի րա վա սու  թյու ն նե րն ու ղղ ված են ան տա ռային 
պա շար նե րի պե տա կան կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցի տե ղե-
կատ վա կան ա պա հով մա նը (մո նի թո րին գի ի րա կա նա ցու մ, 
կա դա ստ րի վա րու մ),

 չոր րո րդ խու մբ ի րա վա սու  թյու ն նե րի ի րա կա նաց ման ար դյու ն-
քու մ պե տք է հնա րա վո րի նս ա պա հով վի ան տա ռային ի րա-
վա հա րա բե րու  թյու ն նե րի մաս նա կից նե րի ի րա վա չափ վար քա-
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գի ծը, այ սի նքն՝ ի րա վա հա րա բե րու  թյու ն նե րի մաս նա կից նե րի 
գոր ծե լա կեր պն ի րա վա կան նոր մե  րի պա հա նջ նե րին հա մա-
պա տաս խան (ան տա ռային օ րե նսդ րու  թյան այլ խախ տու մ-
նե րի հայտ նա բեր ման ու  կան խար գել ման կազ մա կեր պու մ, 
ան տա ռային օ րե նսդ րու  թյան կի րառ ման նկատ մա մբ վե րա հս-
կո ղու  թյու ն): 

Այս բաժ նում մե կ նա բան ված չեն մի  այն ՀՀ ան տա ռային պա-
շար նե րի տի րա պետ ման և օգ տա գո րծ ման ի րա վա սու թյուն նե րը, 
քա նի որ դրա նց ան դրա դար ձել ենք ՀՀ ԱՕ-ի 6-րդ հոդ վա ծի մե կ-
նա բա նու թյան շր ջա նակ նե րում: 

Պե տա կան կա ռա վար ման մա րմն  ի ի րա վա սու թյուն նե րի վե-
րա բե րյալ ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մե  լու նպա տա կով 
ան հրա ժե շտ է ու սումն  ա սի րել նաև ՀՀ կա ռա վա րու թյան այն 
ո րո շումն  ե րը, ո րոն ցով հաս տատ վում են կա ռա վար ման պե տա-
կան լի ա զոր մար մի ն նե րի կա նո նադ րու թյուն նե րը և կա ռուց-
ված քը:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան «ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա-
րու թյան աշ խա տա կա զմ պե տա կան կա ռա վա ր չա կան հիմն  ա րկ 
ստեղ ծե լու, ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա րու թյան կա նո-
նադ րու թյու նը և աշ խա տա կազ մի  կա ռուց ված քը հաս տա տե լու 
մա սին» N 1516-Ն ո րոշ մա մբ25 հաս տատ վել է նա խա րա րու թյան 
կա նո նադ րու թյու նը և կա ռուց ված քը: ՀՀ ԳՆ աշ խա տա կազ մի  և 
ա ռա նձ նաց ված ստո րա բա ժա նումն  ե րի ան տա ռային ռե սուրս նե-
րի կա ռա վա րում ի րա կա նաց նող մի  ա վոր ներ են.

  Հո ղե րի օգ տա գո րծ ման և մե  լի ո րա ցի այի վար չու թյուն, 
 Ան տա ռային տն տե սու թյան և բույ սե րի պա շտ պա նու թյան 

վար չու թյուն, 
 Բու սա բու ծու թյան վար չու թյուն, 
 Ի րա վա բա նա կան վար չու թյուն, 
 ՀՀ ԳՆ կա ռա վար ման ո լոր տում գտն վող «Ան տա ռի պե տա-

կան մո նի թո րին գի» ՊՈԱԿ, « Հայան տառ» ՊՈԱԿ:

25 Ընդունվել է 05.09.2002, ուժի մե ջ է մտել 17.10.2002թ., ՀՀՊՏ 
2002.10.16/44(219):
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ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2002 թ. հու լի սի 25-ի N 1054-Ն ո րոշ  մամբ26 
ստե ղծ վել է « Հայան տառ» ՊՈԱԿ-ը*, իսկ N 388-Ն ո րոշ մա մբ հաս-
տատ վել է ՊՈԱԿ-ի կա նո նադ րու թյու նը: « Հայան տառ» ՊՈԱԿ-ի 
գոր ծու նե ու թյան նպա տա կը ՀՀ պե տա կան ան տա ռային ֆոն դի 
պահ պա նու թյան, պա շտ պա նու թյան, վե րար տադ րու թյան և ար-
դյու նա վետ օգ տա գո րծ ման ա պա հո վումն  է: 

ՀՀ ԲՆ աշ խա տա կազ մում և ա ռա նձ նաց ված ստո րա բա ժա-
նումն  ե րում գոր ծա ռող ան տառ նե րի կա ռա վար մա նն առնչ վող 
մի  ա վոր նե րի մո տա վոր շր ջա նա կը հետ ևյա լն է. 

 Կեն սա բազ մա զա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան բա ժին, 
 Ի րա վա բա նա կան վար չու թյուն, 
 Բ նա պահ պա նա կան պե տա կան տես չու թյուն, 
 ՀՀ ԲՆ կա ռա վար մա նը հա նձն ված ՊՈԱԿ-ներ. օ րի նակ` 

«« Դի լի ջան» ազ գային պա րկ» ՊՈԱԿ կամ «Ան տա ռային գի-
տա փոր ձա րա րա կան կե նտ րոն» ՊՈԱԿ: 

 Հոդ ված 8. Ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման ո լոր տում պե-
տա կան կա ռա վար ման տա րած քային մար մի ն նե րի 
ի րա վա սու թյուն նե րը

 Ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման ո լոր տում պե տա կան կա-
ռա վար ման տա րած քային մար մի ն նե րի  ի րա վա սու թյուն նե րն են` 

ա) մաս նակ ցու թյու նը պե տա կան ծրագ րե րի մշակ մա նը և 
դրա նց ի րա կա նաց ման ա պա հո վու մը մար զի վար չա կան 
տա րա ծք նե րում.

բ) մար զի վար չա կան տա րա ծք նե րում ան տա ռային հր դեհ-
նե րի մար ման աշ խա տա նք նե րին  մաս նա գի տաց ված ծա-
ռայու թյուն նե րի, ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րի և բնակ չու թյան 
նե րգ րա վու մը.

գ) պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մն  ան տառ նե րի և ան-
տա ռային  հո ղե րի պահ պա նու թյան և օգ տա գո րծ ման նպա-
տա կով.

26  Ընդունվել է 25.07.2002թ., ուժի մե ջ է մտել 24.08.2002թ.,  ՀՀՊՏ 
2002.08.14/33(208):
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դ) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված այլ լի ա զո րու թյուն ներ:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

ՀՀ ԱՕ-ի սույն և հա ջոր դող հոդ ված նե րը վե րա բեր վում են 
կա ռա վար ման տա րած քային և տե ղա կան մա կար դակ նե րին: 

ՀՀ-ում մար զե րը և հա մայնք նե րը վար չա տա րած քային մի  ա-
վոր ներ են (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, հոդ ված 11.1): «ՀՀ մար զե րում 
պե տա կան կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նա գրի 
հա մա ձայն` կա ռա վա րու թյան  տա րած քային քա ղա քա կա նու-
թյունն ի րա գոր ծում են ՀՀ մա րզ պետ նե րը, ո րո նք հա մա կար գում 
են ՀԳՄ-նե րի տա րած քային ծա ռայու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու-
նը, բա ցա ռու թյա մբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի: 

Ան տառ նե րի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման բնա գա վա ռում 
մա րզ պետ նե րի գոր ծու նե ու թյան կար գը սահ ման վում է  ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյա մբ, ՀՀ o րե նք նե րով և դրա նց հի ման վրա ըն դուն-
ված ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րե րով և կար գադ րու թյուն նե-
րով,  կա ռա վա րու թյան ու վար չա պե տի ո րո շումն  ե րով: 

ՀՀ ԱՕ-ի 8-րդ հոդ վա ծում և «ՀՀ մար զե րում պե տա կան կա ռա-
վար ման մա սին» ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րի 1.20 կե տում ամ-
րա գր ված պե տա կան կա ռա վար ման տա րած քային մար մի ն նե րի 
ի րա վա սու թյուն նե րի ձևա կեր պումն  ե րը բա վա կան ընդ հա նուր 
են, ին չը խո չըն դո տում է դրա նց ար դյու նա վետ մաս նակ ցու թյանը 
ան տա ռային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում: Այս-
պես` ՀՀ ԱՕ-ի ա) և գ) են թա կե տե րում ամ րա գր ված պե տա կան 
ծրագ րե րի մշակ մա նը և ի րա կա նաց մա նը մաս նակ ցե լու ի րա վա-
սու թյուն նե րում չեն ման րա մաս նեց վում մաս նակ ցու թյան ե ղա-
նակ նե րն ու ձևե րը: Ի րա վա սու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար 
ո րո շիչ կա րող են լի նել պե տա կան ծրագ րե րը հաս տա տող ի րա-
վա կան ակ տե րը, ե թե դրա նք պա րու նա կեն տա րած քային կա-
ռա վար ման մար մի ն նե րի նշ ված ի րա վա սու թյան ի րա կա նաց ման 
գոր ծուն մե  խա նի զմն  եր: Ներ կայումս գոյու թյուն ու նե ցող ծրագ-
րային փաս տա թղ թե րի դրույթ նե րի ի րա գոր ծու մը տա րած քային 
կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կող մի ց գրե թե ան հնա րին է: 
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 Օ րի նակ` ՀՀ ան տա ռի ազ գային ծրա գի րը հաս տա տե լու  մա սին ՀՀ 
Կա ռա վա րու  թյան  ո րոշ ման  մե ջ ըն դա մե  նը  մե կ դեպ քու մ են հի շա-
տակ վու մ  տա րած քային կա ռա վար ման մար մի ն նե րը. երբ նշ վու մ է  
ան տառ նե րի ար դյու  նա վետ պահ պա նու  թյան հա մար գոր ծու ն հա մա-
կար գի ստե ղծ ման մա սին, ո րի խն դիր նե րից պե տք է լի նի տա րած-
քային կա ռա վար ման և ՏԻՄ-ե րի հետ հա մա տեղ հա կա հր դե հային 
գոր ծո ղու  թյու ն նե րի հա մա կար գու  մը: 

 Մար զի վար չա կան տա րա ծք նե րում ան տա ռային հր դեհ նե րի 
մար ման աշ խա տա նք նե րին մաս նա գի տաց ված ծա ռայու թյուն-
նե րի, ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րի և բնակ չու թյան նե րգ րավ ման 
ի րա վա սու թյան ի րա կա նաց ման ե ղա նակ նե րն ու մե  խա նի զմն  ե-
րն օ րե նսդ րո րեն կար գա վոր ված չեն: Այս պի սի ի րա վա սու թյուն և 
դրա ի րա կա նաց ման մե  խա նի զմ ամ րա գր ված չէ նաև ՀՀ մար զե-
րում պե տա կան կա ռա վար ման մա սին ՀՀ նա խա գա հի հրա մա-
նագ րում: 

ՀՀ ԱՕ-ի 8-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին պար բե րու թյան դ) են թա կե-
տը սահ մա նում է, որ պե տա կան կա ռա վար ման տա րած քային 
մար մի ն նե րը կա րող են ու նե նալ նաև ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված այլ լի ա զո րու թյուն նե ր27: ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված այդ պի սի լի ա զո րու թյուն նե րից մե  կը ՀՀ նա խա գա հի 
ՆՀ-728  « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մար զե րում պե տա կան 
կա ռա վար ման մա սին» հրա մա նագ րում28 ամ րա գր ված` մար զի 
տա րած քում բնա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան կա տար ման 
նկատ  մամբ վե րա հս կո ղու թյան ի րա կա նա ց ման և խա խտ ման 
փաս տե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րին տե ղ-
յակ պա հե լու պա հա նջն է (Մա րզ պե տի գոր ծու նե ու թյու նը կա ռա-
վա րու թյան տա րած քային քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման 

27 ՀՀ ԱՕ-ի այս ենթակետը ձևակերպված է թերի (Անտառների կայուն կա-
ռա վարման ոլորտում պետական կառավարման տարածքային մար մի ն-
ների իրավասություններն են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիա-
զորությունները):

28 Ընդունվել է 06.05.1997թ., ուժի մե ջ է մտել 20.05.1997 թ., ՀՀՊՏ 1997.005.20/11:
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ա ռան ձին բնա գա վառ նե րում, կետ 1.20): ՀՀ տա րած քային կա-
ռա վար ման մար մի ն նե րի այս լի ա զո րու թյան` ՀՀ օ րե նսդ րու թյան 
հա մա կար գում մե կ նա բա նե լու հա մար կար ևոր է վեր լու ծել նաև 
«Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի29 
35-րդ հոդ վա ծի հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը, ո րո նց հա մա-
ձայն` տա րած քային կա ռա վար ման մար մի ն նե րն ի րա վա սու են 
ի րա կա նաց նե լու հս կո ղու թյուն (այլ ոչ թե վե րա հս կո ղու թյուն) 
բնա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րի կա տար ման 
նկատ մա մբ և հայտ նա բեր ված խախ տումն  ե րի մա սին ե ռօ րյա 
ժամկ  ե տում պատ շաճ ձևով տե յ ակ պա հե լու բնա պահ պա նա կան 
պե տա կան տես չու թյան (ԲՊՏ) հա մա պա տաս խան տա րած քային 
ստո րա բա ժան մա նը: Մի ա ժա մա նակ պե տա կան կա ռա վար ման 
լի ա զոր մար մի  նը մի  ջոց ներ է ձեռ նար կում ի րա վա խախ տու մը 
կան խե լու հա մար: 

«Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
հա մա ձայն` տա րած քային կա ռա վար ման մար մի ն նե րի տրա մադ-
րած տե ղե կատ վու թյան հի ման վրա ի րա կա նաց ված ստուգ ման 
ար դյուն քում ԲՊՏ հա մա պա տաս խան տա րած քային ստո րա բա-
ժա նու մը ե ռօ րյա ժամկ  ե տում ար դյունք նե րի մա սին պատ շաճ ձևով 
տե ղե կաց նում է հա մա պա տաս խան տա րած քային կա ռա վար ման 
մա րմն  ին կամ քա ղա քա պե տին: Հա մա պա տաս խան ի րա վա նոր-
մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ տա րած քային կա ռա վար-
ման մար մի ն նե րը ստու գումն  ե րի և ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման լի ա զո րու թյա մբ օժտ ված չեն և կա րող են ի րա կա-
նաց նել մի  այն հս կո ղու թյուն բնա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան 
պա հա նջ նե րի կա տար ման նկատ մա մբ: Տա րած քային կա ռա վար-
ման մա րմն  ի` հայտ նա բեր ված խախ տումն  ե րի մա սին լի ա զոր 
մա րմն  ին տե յ ակ պա հե լու պա հան ջի հա մա ձայն` օ րե նսդ րա կան 
ակ տե րում պե տք է ամ րագ րել տա րած քային կա ռա վար ման մար-
մի ն նե րի հս կո ղու թյան և ան հրա ժե շտ տե ղե կատ վու թյան տրա մա-
դր ման լի ա զո րու թյան ի րա կա նաց ման մե  խա նի զմն  ե րը: 

29  Ընդունվել է 11.04.2005 թ., ուժի մե ջ է մտել 28.05.2005 թ., ՀՀՊՏ 2005.05.18/28 
(400):
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 Հոդ ված 9. Ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման ո լոր տում 
տեղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի 
ի րա վա սու թյուն նե րը 

Ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման ո լոր տում տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ի րա վա սու թյուն նե րն են` 

ա) հա մայն քային ան տառ նե րի տի րա պե տու մը, օգ տա գոր ծու-
մը, տնօ րի նու մը և ան տա ռային տն տե սու թյան վա րու մը՝  
սույն օ րե նսգր քի հա մա ձայն. 

բ) մաս նակ ցու թյու նը պե տա կան ծրագ րե րի մշակ մա նը և 
դրա նց ի րա կա նաց ման ա պա հո վումն  ի րե նց վար չա կան 
տա րա ծք նե րում` օ րեն քով սահ ման ված կար գով.

գ) ան տա ռային հր դեհ նե րի մար ման աշ խա տա նք նե րին մաս-
նա գի տաց ված ծա ռայու թյուն նե րի, ան տա ռօգ տա գոր ծող-
նե րի և բնակ չու թյան նե րգ րա վու մը.

դ) հա մայն քի կա ռա վար մա նը հա նձն ված պե տա կան ան տառ-
նե րի կա ռա վա րու մը. 

ե) հա մայն քային ան տա ռային  հո ղե րում ան տա ռային տն-
տե սու թյան վար ման և ան տա ռօգ տա գո րծ ման հետ չկապ-
ված շի նա րա րա կան, պայ թեց ման, օգ տա կար հա նա ծո նե-
րի ար դյու նա հան ման, մա լուխ նե րի, խո ղո վա կա շա րե րի 
և այլ հա ղոր դակ ցու ղի նե րի ան ցկաց ման, հո րատ ման և 
այլ աշ խա տա նք նե րի կա տար ման նպա տա կով հո ղե րի 
նպա տա կային նշա նա կու թյան փո փոխ ման, ին ժե նե րա-
ե րկ րա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար հա մա ձայ նու թյան տրա մադ րու մը:

Մեկ նա բա նու  թյու ն

Տե ղա կան մա կար դա կում ի րա կա նաց վող կա ռա վար ման տե-
սակ է հա մայն քային կա ռա վա րու մը կամ տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վա րու մը: Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան կայուն զար գաց ման և ի րա վա կան պե տու թյան 
կա ռուց ման ե րաշ խիք նե րից է, քա նի որ ա պա հո վում է տե ղա կան 
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բնակ չու թյան մաս նակ ցու թյու նը հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 
գոր ծըն թաց նե րում30: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյունն ամ րագ րում է « տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վա րում» հաս կա ցու թյու նը և ինք նա կա ռա վար ման հիմն  ա կան 
սկզ բունք նե րը, ո րի  հա մա ձայն` տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը 
հա մայն քի ի րա վունքն ու կա րո ղու թյունն է` սե փա կան պա տաս-
խա նատ վու թյա մբ բնա կիչ նե րի բա րօ րու թյան նպա տա կով լու ծե-
լու տե ղա կան նշա նա կու թյան հար ցե րը Սահ մա նադ րու թյա նը և 
օ րե նք նե րին հա մա պա տաս խան: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 105-րդ 
հոդ վա ծն ամ րագ րում է ՏԻՄ-ե րի` հա մայն քի սե փա կա նու թյու-
նը կա ռա վա րե լու և տնօ րի նե լու, հա մայն քային նշա նա կու թյան 
հար ցեր լու ծե լու լի ա զո րու թյուն նե րը: ՀՀ-ը մաս նակ ցում է նաև 
« Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տի ային», որն 
ամ րագ րում է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հաս կա ցու թյու նը, 
ի րա վա սու թյան ո լոր տը և լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
պայ ման նե րը տե ղա կան մա կար դա կում: Գո րծ նա կա նում եր բե մն  
նույ նաց վում են « հա մայնք» և « տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մի ն ներ» հաս կա ցու թյուն նե րը: Հա մայն քը մե կ կամ մի  քա նի 
բնա կա վայ րե րի բնակ չու թյան հան րու թյունն է, իսկ բնակ չու թյան 
հան րու թյու նը տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րումն  ի րա կա նաց նում 
է ՏԻՄ-ե րի՝ հա մայն քի ա վա գա նու և հա մայն քի ղե կա վա րի մի -
ջո ցով: 

ՀՀ ԱՕ-ի մե կ նա բան վող հոդ վա ծի 1-ին մա սի ա) են թա կե տը 
ամ րագ րում է ՏԻՄ-ե րի ի րա վա սու թյու նը` տի րա պե տե լու, օգ տա-
գոր ծե լու և տնօ րի նե լու հա մայն քային ան տառ նե րը: Սրա նք այն 
ան տառ նե րն են, ո րո նք հա մայն քի կող մի ց հի մն  վել են հա մայն-
քային հո ղե րի վրա: ՀՀ-ում այդ պի սի ան տառ ներ դե ռևս չկան, և 
այս ի րա վա սու թյու նը (սե փա կա նու թյան ի րա վա զո րու թյուն նե րը) 
որ ևէ կե րպ չի ի րաց վում ՏԻՄ-ե րի կող մի ց: Նույն են թա կե տը նա-
խա տե սում է նաև տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա րմն  ի` ան-
տա ռային տն տե սու թյան վար ման ի րա վա սու թյու նը: ՀՀ ԱՕ-ը չի 

30 Տե´ս Н.А. Игнатюк, А.В. Павлушкин, Муниципальное право. Учебное пособие. 
М.: 2006 г., էջ 17: 
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ման րա մաս նում, արդյոք այդ ի րա վա սու թյու նը կա րող է ի րա կա-
նաց վել պե տա կան, թե բա ցա ռա պես հա մայն քային ան տառ նե-
րում: Այս հար ցա դր ման ի րա վա կան պա տաս խա նը բա ցա կայում 
է նաև ՀՀ ԱՕ-ի 18-րդ հոդ վա ծում, հա մա ձայն ո րի` ՀՀ-ում ան-
տա ռային տն տե սու թյուն վա րում են պե տա կան կա ռա վար ման 
և ՏԻՄ-ե րի հա մա կար գում գոր ծող կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 
ի րա վա բա նա կան ան ձի նք ու քա ղա քա ցի նե րը: ՏԻՄ-ե րը կա րող 
են տի րա պե տել և օգ տա գոր ծել ոչ մի  այն հա մայն քին սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող, այլ նաև պե տա կան ան տառ-
նե րը, երբ դրա նք հա նձն վում են հա մայն քային կա ռա վար ման` 
հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման ի րա վուն քով (ա վե լի ման-
րա մա սն տե՛ս Գլուխ 12-ի, 54-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյու նը): 

Քն նա րկ վող հոդ վա ծի բ) և գ) են թա կե տե րում և ՀՀ ԱՕ-ի 
8-րդ հոդ վա ծի ա) և բ) են թա կե տե րում ամ րա գր ված ի րա վա սու-
թյուն նե րը նույ նա նում են: Ակն հայտ է, որ գոր ծող ան տա ռային 
օ րե նսդ րու թյու նը որ ևէ կե րպ չի կար գա վո րում տա րած քային և 
տե ղա կան մար մի ն նե րի` այս ո լոր տում պե տա կան ծրագ րե րի 
մշակ ման և ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցու թյան 
ե ղա նակ նե րը, մե  թոդ նե րը և աս տի ճա նը: Այս ի րա վա սու թյուն նե-
րի ար դյու նա վետ և պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը հնա րա վոր կլի նի 
մի  այն հա մայն քային մար մի ն նե րի կա ռա վար մա նն ան տա ռային 
պա շար ներ հա նձ նե լու և օ րե նսդ րա կան կար գա վոր ման կա տա-
րե լա գո րծ ման պա րա գայում: 

ՀՀ ԱՕ-ի 9–րդ հոդ վա ծի ե) են թա կե տում ամ րա գր ված ի րա վա-
սու թյու նը վե րա բե րում է հա մայն քային ան տա ռային հո ղե րում 
ան տա ռային տն տե սու թյան վար մա նը և ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
հետ չկապ ված տա րա տե սակ աշ խա տա նք նե րի (շի նա րա րա-
կան, պայ թեց ման, օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման 
և այլն) կա տար ման, հո ղե րի նպա տա կային նշա նա կու թյան փո-
փոխ ման և ին ժե նե րաե րկ րա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե-
րի ի րա կա նաց ման հա մար հա մա ձայ նու թյան տրա մա դր մա նը: 
Այս ի րա վա սու թյան ի րա վա կան հիմ քե րը պե տք է ամ րա գր ված 
լի նե ին ՀՀ ՀՕ-ում (հո ղե րի նպա տա կային նշա նա կու թյան փո-
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փոխ ման), ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րե նսգր քում (ին ժե նե րաե րկ րա-
բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կա տար մա նը) կամ « Տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում (որ պես տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մա րմն  ի այս ո լոր տի լի ա զո րու թյուն): Սա-
կայն ի րա վա կան այս հիմ քե րը ներ կայումս բա ցա կայում են: Թեև 
գո րծ նա կա նում հա մա ձայ նու թյան ձե ռք բե րու մը կի րառ վում է, 
սա կայն ի րա վա կան հիմ քե րի բա ցա կայու թյան պատ ճա ռով հա-
րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի շա հե րը չեն կա րող ե րաշ խա-
վոր վել: 

ՏԻՄ-ե րի ի րա վա սու թյուն նե րն ան տա ռային ռե սուրս նե րի կա-
ռա վար ման բնա գա վա ռում չեն սահ մա նա փակ վում մի  այն այս 
հոդ վա ծով: Ըստ « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի` հա մայն քի ղե կա վա րի`

 1. պար տա դիր լի ա զո րու թյունն է կազ մա կեր պել հա մայն քի 
սե փա կա նու թյուն հա մար վող ան տա ռային տա րա ծք նե րի պահ-
պա նու թյու նը, 

2. պատ վի րակ ված լի ա զո րու թյունն է ի րա կա նաց նել վե րա հս-
կո ղու թյուն բնու թյան պահ պա նու թյան բնա գա վա ռում և կազ մա-
կեր պել ան տա ռային տա րա ծք նե րի օգ տա գո րծ ման և պահ պա-
նու թյան մի  ջո ցա ռումն  եր: 

Ի նչ պես տա րած քային կա ռա վար ման, այն պես էլ ՏԻՄ-ե րի 
դեպ քում «Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 36-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է ՏԻՄ-ե րի` բնա պահ պա-
նա կան օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րի կա տար ման նկատ մա մբ 
հս կո ղու թյան ի րա վա սու թյու նը, ինչ պես նաև բնա պահ պա նա կան 
վե րա հս կո ղու թյան կազ մա կե րպ ման ըն թաց քում բնա պահ պա-
նա կան պե տա կան տես չու թյան և ՏԻՄ-ե րի փոխ հա րա բե րակ ցու-
թյան մի և նույն սկզ բունք նե րը:

 « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում նա-
խա տես վում է նաև վար չա կան հս կո ղու թյան մե  խա նի զմ, ո րը 
նպա տա կաուղղ ված է ՏԻՄ-ե րի ի րա վա սու թյուն նե րի ի րա կա-
նաց ման ո լոր տում ի րա վա կան և մաս նա գի տա կան հս կո ղու թյան 
ա պա հով մա նը: 
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Այս պի սով, ՀՀ ԱՕ-ի 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ, 9-րդ հոդ ված նե րի հա-
մե  մա տու թյու նից հետ ևում է, որ ան տա ռային պա շար նե րի կա ռա-
վար ման ի րա վա սու թյուն նե րի մե ծ մա սը ներ կայումս վե րա պահ-
ված է հան րա պե տա կան մա կար դա կում գոր ծող մար մի ն նե րին: 
Տե ղա կան և տա րած քային մար մի ն նե րի ո րոշ ի րա վա սու թյուն նե-
րի ար դյու նա վետ ի րա կա նա ցու մը գրե թե ան հնար է` առ կա ձևա-
կեր պումն  ե րի և ան հրա ժե շտ մե  խա նի զմն  ե րով ու ռե սուրս նե րով 
ամ րա պնդ ված չլի նե լու պատ ճա ռով: 

Գ Լ� Խ 4. ԱՆ ՏԱՌ ՆԵ ՐԻ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ Գ�  ՄԸ 

Ան տա ռային պա շար նե րի ի րա վա կան ռե ժի մի  բաղ կա ցու  ցիչ նե րից 
է ան տառ նե րի դա սա կար գու մն  ըստ նպա տա կային նշա նա կու  թյան: 
ՀՀ ԱՕ-ի այս գլ խի հոդ ված նե րի մե կ նա բա նու  թյա մբ փո րձ է կա տար-
վել պար զա բա նե լու , թե ինչ պի սին է ան տառ նե րի գոյու  թյու ն ու  նե ցող 
դա սա կար գու  մը: Ներ կայաց ված են յու  րա քան չյու ր խմ բի մե ջ մտ նող 
ան տառ նե րի ի րա վա կան ռե ժի մի  վե րա բե րյալ օ րե նսդ րու  թյա մբ ամ-
րա գր ված ընդ հա նու ր պա հա նջ նե րը, ան տառ նե րի դա սա կա րգ ման ու  
օգ տա գո րծ ման մի  ջև ի րա վա կան կա պը:  

 Հոդ ված 10. Ան տառ նե րի դա սա կար գու մն  ըստ հիմն  ա կան 
նպա տա կային նշա նա կու թյան

1. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ան տառ նե րը, ան կախ 
սե փա կա նու թյան ձևից, ըստ ի րե նց հիմն  ա կան նպա տա կային 
նշա նա կու թյա ն դա սա կա րգ վում են` 

ա) պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյան.
բ) հա տուկ նշա նա կու թյան.
գ) ար տադ րա կան նշա նա կու թյան: 
Ը ստ հիմն  ա կան նպա տա կային նշա նա կու թյա ն ան տառ նե րի 

դա սա կա րգ ման կար գը սահ մա նում է Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կա ռա վա րու թյու նը:

2. Ոչ պե տա կան ան տառ նե րի նպա տա կային նշա նա կու թյան 
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փո փոխ ման դեպ քում  պե տու թյան կամ հա մայն քի կա րիք նե րի 
հա մար Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով սե փա կա նա տի րո ջը փոխ հա տուց վում են պատ ճառ-
ված վն աս նե րը և կո րուստ նե րը, ե թե ան տառ նե րի նպա տա կային 
նշա նա կու թյու նը սե փա կա նա տի րոջ նա խա ձեռ նու թյա մբ չի փո-
փոխ վում: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. ՀՀ ԱՕ-ի 4-րդ գլ խում ան տառ նե րը դա սա կար գում են ըստ 
նպա տա կային նշա նա կու թյան, և սահ ման վում են յու րա քան-
չյուր նշա նա կու թյան ան տա ռի կազ մի  մե ջ մտ նող խմ բե րը: Ան-
տառ նե րն ըստ նպա տա կային նշա նա կու թյան դա սա կար գե լիս 
հաշ վի են առն վում դրա նց գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյու նը, տե-
ղա դիր քը, դա սա կա րգ ման նպա տա կը, յու րա քան չյուր ան տա ռի` 
նպա տա կային նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան օգ տա գոր-
ծումն  և պահ պա նու թյու նը: Ան տառ նե րի դա սա կա րգ ման և ան-
տա ռօգ տա գո րծ ման մի  ջև կա պն ա պա հո վում են ՀՀ ԱՕ-ի 10-րդ 
գլ խի դրույթ նե րը, ո րո նք սահ մա նում են ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
յու րա քան չյուր տե սա կի ի րա կա նաց ման պայ ման նե րը` հի մք ըն-
դու նե լով ՀՀ ԱՕ-ի քն նա րկ վող գլ խի դա սա կար գու մը: Ե թե 1994 
թ-ի ՀՀ ԱՕ-ի 9-րդ հոդ վա ծում ան տառ նե րը դա սա կա րգ վում է ին 
պա շտ պա նա կան, սո ցի ա լա կան և հա տուկ նշա նա կու թյան, ա պա 
ՀՀ գոր ծող ԱՕ-ը նախ կին սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյան ան տառ-
նե րի փո խա րեն նա խա տե սում է ար տադ րա կան նշա նա կու թյան 
կա տե գո րի ան: Այլ երկր նե րի օ րե նսդ րու թյան, նաև գի տա կան 
գրա կա նու թյան մե ջ ան տառ նե րը դա սա կա րգ վում են ա ռա ջին և 
երկ րո րդ խմ բե րի` ան տա ռային ֆոն դի տն տե սա կան, է կո լո գի ա-
կան և սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյան, ինչ պես նաև ան տառ նե րի 
տե ղադ րու թյան հի ման վրա31: 

2. ԱՕ-ի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը վե րա բեր վում է ոչ պե տա-
կան ան տառ նե րի նպա տա կային նշա նա կու թյան փո փոխ մա նը` 

31 Տե´ս В.И. Данилов-Данильян, Экологический Энциклопедический словарь, М.: 
1999, էջ 354:
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պե տա կան կամ հա մայն քային կա րիք նե րից ել նե լով: Սա նշա նա-
կում է, որ, օ րի նակ` ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի` 
շա հույթ ստա նա լու նպա տա կով հիմն  ած ար տադ րա կան նշա նա-
կու թյան ան տա ռը, պե տա կան կամ հա մայն քային կա րիք նե րից 
ել նե լով, կա րող է փո խա դր վել հա տուկ կամ պա շտ պա նա կան 
նշա նա կու թյան ան տառ նե րի շար քը: Նման կար գա վո րու մը ո րո-
շա կի ռի սկ է պա րու նա կում գոր ծա րար նե րի հա մար: Ան տա ռի 
նպա տա կային նշա նա կու թյու նը կա րող է փո փոխ վել պե տա-
կան և հա մայն քային կա րիք նե րի հա մար: « Պե տա կան և հա-
սա րա կա կան կա րիք» կամ « Պե տա կան և հա մայն քային կա րիք» 
հաս կա ցու թյուն նե րը պա րու նա կում են ո րո շա կի ա նո րո շու թյուն, 
և յու րա քան չյուր դեպ քում դրա նց գնա հա տու մը պե տք է որո-
շակի հիմն  ա վո րում ու նե նա: Այդ գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը 
ՀՀ օ րե նսդ րու թյան մե ջ ամ րա գր ված չեն: Նպա տա կային նշա-
նա կու թյու նը պե տք է փո փոխ վի օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով: Սա կայն  ՀՀ-ում դե ռևս այդ պի սի օ րե նք չի ըն դուն վել և դրա 
ըն դուն ման ան հրա ժեշ տու թյու նը հա վա նա բար բա ցա կայում է, 
քա նի որ այդ հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են կա նո նա կա րգ-
վել ՀՀ ԱՕ-ով (գոր ծող ԱՕ-ում հա մա պա տաս խան ի րա վա կան 
նոր մե  րը բա ցա կայում են), ինչ պես նաև նյու թա կան վն աս նե րի 
հա տուց ման վե րա բե րյալ օ րե նսդ րու թյա մբ: Նշա նա կու թյու նը 
փո փո խե լիս սե փա կա նա տի րո ջը պե տք է հա տուց վեն պատ-
ճառ ված վն աս նե րը և կո րուստ նե րը՝ օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով: Վնաս նե րի փոխ հա տուց ման հա րա բե րու թյուն նե րը 
կա նո նա կա րգ վում են ՀՀ քաղ. օր.-ին, ինչ պես նաև «Բ նա պահ-
պա նա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի հետ ևան քով կեն դա նա կան 
և բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման սա-
կագ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քին հա մա պա տաս խան (ա վե լի ման-
րա մա սն տե ՛ս հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տե րի մե կ-
նա բա նու թյու նը): Կո րուստ նե րի փոխ հա տուց ման վե րա բե րյալ 
դրույթ ներ են ամ րա գր ված ՀՀ ՀՕ-ի 98-րդ և 99-րդ հոդ ված նե-
րում: ՀՀ ՀՕ-ի 98-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գյու ղա տն տե սա կան 
և ան տա ռա տն տե սա կան ար տադ րու թյան կո րուստ նե րը, ո րո նք 
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ա ռա ջա ցել են` 1. գյու ղա տն տե սու թյան և ան տա ռային ֆոն դի 
հո ղե րը գյու ղա տն տե սա կան կամ ան տա ռա տն տե սա կան ար-
տադ րու թյան հետ չկապ ված նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու 
հա մար վե րց նե լու հետ ևան քով, 2. հո ղա մա սը տրա մադ րե լու 
կամ 3. դրա նպա տա կային նշա նա կու թյու նը փո փո խե լու մա սին 
ո րո շում ըն դու նե լուց հե տո` ե ռամ սյա ժամկ  ե տում, են թա կա են 
հա տուց ման սե փա կա նա տի րո ջը: Տվյ ալ պա րա գայում օ րե նս դի-
րը կա նո նա կար գում է ան տա ռա տն տե սա կան ար տադ րու թյան 
կո րուստ նե րի հա տուց ման մի  այն այն դեպ քե րը, ո րո նք կապ-
ված չեն ան տառ նե րի նպա տա կային նշա նա կու թյան փո փոխ-
ման հետ: Ան տա ռա տն տե սա կան ար տա դրու թյան կո րուստ նե րի 
հա տուց ման հար ցը քն նար կե լիս կա րևոր է ո րո շել դրա հա րա-
բե րակ ցու թյու նը վն աս նե րի հա տուց ման ինս տի տու տի հետ: 
Ե թե վն աս նե րը հա տուց վում են ան տա ռ նե րի սե փա կա նա տի-
րո ջը, ա պա կո րուստ նե րը կու տակ վում են հա մա պա տաս խան 
ֆոն դե րում, ին չը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում այդ մի  ջոց նե րն 
ուղ ղե լու հան րա պե տու թյան տա րած քում հա մա պա տաս խան 
բնա կան օբյե կտ նե րի վեր ակա նգն մա նը կամ դրա նց վի ճա կի 
բա րե լավ մա նը: 

Ե թե ան տա ռի նպա տա կային նշա նա կու թյու նը փո փոխ վում է 
սե փա կա նա տի րոջ նա խա ձեռ նու թյա մբ, վե րոգ րյալ կա նոն նե րը 
չեն գոր ծում: 

 Հոդ ված 11. Պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րը

1. Պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյան ան տառ ներ են` 
ա) ջրային օբյե կտ նե րի ջրա պահ պան գո տի նե րի ան տառ նե-

րը.
բ) բա րձր թե քու թյան (30 աս տի ճա նից ա վել) վրա գտն վող ան-

տառ նե րը.
գ) ան տառ նե րի վե րին և ստո րին սահ ման նե րի 200 մե  տր լայ-

նու թյա մբ տա րած քը .
դ) կի սաա նա պա տային, տա փաս տա նային, ան տա ռա տա-

փաս տա նային գո տի նե րում ա ճող ան տառ նե րը. 
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ե) բու սա բա նա կան, կեն դա նա բա նա կան այ գի նե րի, դե նդ րո-
պար կե րի շր ջա կա ան տառ նե րը` 100 մե  տր շա ռավ ղով: 

2. Պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում ար գել վում 
է ան տա ռա վե րա կա նգն ման հա տումն  ե րի ի րա կա նա ցու մը:

3. Պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում ան տա ռօգ-
տա գո րծ ման և պահ պա նու թյան կար գը սահ մա նում է Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րի կազ մը նե-
րա ռում է հի նգ են թա խումբ: Այս հոդ վա ծում բա ցա կայում է 
« պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյան ան տառ ներ» հաս կա ցու թյուն 
սահ մա նու մը, ո րը թույլ կտար գնա հա տել նշ վող են թա խմ բե րի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը պա շտ պա նա կան ան տառ նե րի գոր-
ծառ նա կան նշա նա կու թյա նը: Սա կայն այդ սահ մա նու մը տր վում 
է « Պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում ան տա ռօգ-
տա գո րծ ման և պահ պա նու թյան կար գը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան N 1316-Ն ո րոշ մա ն32 2-րդ կե տում, հա մա ձայն 
ո րի` « պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րը մի  ջա վայ-
րը կայու նաց նող և կար գա վո րող կար ևոր գոր ծոն են և ու նեն 
դաշ տա պա շտ պան, այ գե պա շտ պան, ճա նա պար հա պա շտ պան, 
կլի մայա կար գա վո րիչ, ջրա կար գա վո րիչ, հա կաէ րո զի ոն, կեն սա-
բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան ու հա նգս տի (ռեկ րե ա ցի ոն) 
գոր ծա ռույթ ներ»: Ե թե այս բնո րո շու մը հա մե  մա տե նք ՀՀ ԱՕ-ում 
պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րի խմ բե րը սահ մա-
նող նոր մե  րի հետ, ա պա դրա նք մե ծ մա սա մբ հա մա պա տաս խա-
նում են վե րոգ րյալ չա փա նիշ նե րին: 

2. Այս հոդ վա ծի 2-րդ մա սը վե րա բեր վում է պա շտ պա նա կան 
նշա նա կու թյան ան տառ նե րում ան տա ռա վե րա կա նգն ման հա-
տումն  ե րի (հա սուն և գեր հա սուն ան տառ նե րում բնա կան մի  ջա-
վայ րի բա րե լավ ման և ան տա ռա վե րա կա նգն ման նպա տա կով 

32  Ընդունվել է 08.11.2007թ.., ուժի մե ջ է մտել 08.12.2007թ., ՀՀՊՏ 
2007.11.28/58(582):
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ի րա կա նաց վող հա տումն  եր) ար գել քին: ԱՕ-ի Գլուխ 10-ի հա մա-
ձայն՝ պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում կա րող են 
ի րա կա նաց վել մի  այն մի  ջան կյ ալ և սա նի տա րա կան հա տումն  եր` 
ա պա հո վե լով նաև բնա փայ տի մթե րում: Թույ լա տր վում է նաև 
երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի մթե րում, կեն դա նա կան աշ խար-
հի օգ տա գո րծ ման և վե րար տադ րու թյան կազ մա կեր պում, մշա-
կու թային, ա ռող ջա րա րա կան, սպոր տի և զբո սա շր ջու թյան ն պա-
տակ նե րով ան տա ռօգ տա գոր ծում: 

3. Օգ տա գո րծ ման այս ձևե րի ի րա կա նաց ման կար գե րը սահ-
մա նում են ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը կամ պե տա կան կա ռա վար ման 
լի ա զոր մար մի ն նե րը: 

 Հոդ ված 12. Հա տուկ նշա նա կու թյան ան տառ նե րը

1. Հա տուկ նշա նա կու թյան ան տառ ներ են` 
ա) բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րա ծք նե րում ընդ գրկ-

ված ան տառ նե րը. 
բ) քա ղա քային և քա ղա քա մե  րձ ան տառ նե րը. 
գ) ռեկ րե ա ցի ոն և ա ռող ջա րա րա կան ան տառ նե րը.  
դ)  սահ մա նային, ռազ մա կան նշա նա կու թյան  ան տառ նե րը. 
ե) պատ մա կան և գի տա կան ար ժեք ներ կայաց նող ան տառ-

նե րը. 
զ) սա նի տա րա կան գո տի նե րը պահ պա նող ան տառ նե րը:
2. Հա տուկ նշա նա կու թյան ան տառ նե րում սահ մա նա փակ-

վում և ար գել վում են ան տա ռօգ տա գո րծ ման այն ձևե րը, ո րո նք 
չեն հա մա պա տաս խա նում այդ տա րա ծք նե րի պահ պա նու թյա ն՝ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված 
ռե ժի մի ն:

3. Հա տուկ նշա նա կու թյան ան տառ նե րում ան տա ռօգ տա  գործ-
ման և պահ պա նու թյան կար գը սահ ման վում է Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1-2. ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծի 1-ին մա սի ա) են թա կե տով հա տուկ 
նշա նա կու թյան ան տառ նե րի թվին են դա սվում ԲՀՊՏ-նե րում 



67Գ Լ� Խ 4

գտնվող ան տառ նե րը: Օ տա րե րկ րյա օ րե նսդ րու թյա մբ ԲՀՊՏ-նե րի 
ան տառ նե րը դիտ վում են որ պես պա շտ պա նա կան նշա նա կու-
թյան ան տառ նե ր33: Այդ պի սի դա սա կար գու մն  ըն դուն ված է նաև 
գի տա կան գրա կա նու թյան մե ջ` հաշ վի առ նե լով այդ ան տառ նե րի 
գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյու նը:

 Հա տուկ նշա նա կու թյան ան տառ նե րում ան տա ռօգ տա գո րծ-
ման ո րո շա կի ձևե րն ի րա կա նաց վում են ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ 
սահ ման ված ա ռա նձ նա հա տուկ ռե ժիմն  ե րին հա մա պա տաս խան: 
Ի տար բե րու թյուն պա շտ պա նա կան և ար տադ րա կան նշա նա կու-
թյան ան տառ նե րի` հա տուկ նշա նա կու թյան ան տառ նե րի հաս-
կա ցու թյու նը չի տր վում որ ևէ ի րա վա կան ակ տում:

ԲՀՊՏ-նե րի ի րա վա կան ռե ժի մը սահ ման վում է «Բ նու թյան 
հա տուկ պահ պան վող տա րա ծք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քո վ34, ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան մի  շա րք ո րո շումն  ե րով (օ րի նակ` ԲՀՊՏ կա-
ռա վար ման պլան նե րը և կա նո նադ րու թյուն նե րը հաս տա տե լու 
մա սին ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շումն  եր): Նշ ված օ րեն քի հա մա-
ձայն՝ պե տա կան ար գե լոց նե րի տա րած քում ար գել վում է ան տա-
ռա հատ ման ցան կա ցած տե սա կի ի րա կա նա ցում, խոտ հունձ և 
բու սա կան ծած կույ թի այլ խախ տումն  եր, իս կ ազ գային պար կե-
րի տա րած քում թույ լատ րում է ի րա կա նաց նել սա նի տա րա կան և 
խնամ քի հա տումն  եր: Պե տա կան ար գե լա վայ րե րի պահ պա նու-
թյան հա րա բե րու թյուն նե րն օ րե նսդ րու թյա մբ գրե թե չեն կար գա-
վո րում: Նշ ված բա ցն ան դրա դար ձել է նաև ար գե լա վայ րե րում 
ան տառ նե րի ի րա վա կան ռե ժի մի  սահ ման ման վրա: Հնա րա վոր 
հար ցե րի պա տաս խան նե րը կա րե լի է գտ նել յու րա քան չյուր ար-
գե լա վայ րի կա նո նադ րու թյու նը հաս տա տե լու մա սին ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան ո րոշ ման մե ջ` հաշ վի առ նե լով օբյեկ տի ա ռա նձ նա-
հատ կու թյուն նե րը:  

«Բ նա կա վայ րե րի կա նաչ գո տի նե րի չա փե րին և կազ մու թյա-
նը ներ կայաց վող պա հա նջ նե րի տեխ նի կա կան կա նո նա կար գը 

33  Տե'ս օրինակ` Лесной кодекс РФ, (Статья 102, Защитные леса и особо защитные 
участки лесов ). Принят 08.11.2006г.

34 Ընդունվել է 27.11.2006թ., ուժի մե ջ է մտել 04.01.2007թ., ՀՀՊՏ 
2006.12.25/66(521):
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հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 1318-Ն ո րո շու մը35 
սահ մա նում է քա ղա քային և քա ղա քա մե  րձ ան տառ նե րի չա  փերն 
ու կազ մու թյու նը, դրա նց պահ պա նու թյան վե րա բե րյալ ընդ հա-
նուր պա հա նջ նե րը: Հա մա ձայն այդ ո րոշ ման` բնա կա վայ րե-
րի կա նաչ գո տի նե րը բնա կա վայ րե րի կա նա չա պատ վա ծու թյան 
մե ջ մի  աս նա կան ամ բող ջա կան հա մա կա րգ են` բնա կա վայ րե-
րին հա րող ան տառ նե րով, ընդ հա նուր օգ տա գո րծ ման կա նաչ 
տա րա ծք նե րով, ան տա ռա պա շտ պան շեր տե րով զբա ղեց ված 
տա րա ծք նե րով, ո րո նք ու նեն պա շտ պա նա կան և սա նի տա րա-
հի գի ե նիկ նշա նա կու թյուն և հա մար վում են բնակ չու թյան հան-
գս տա վայ րեր (ռեկ րե ա ցի ոն գո տի ներ): Ըստ նպա տա կային նշա-
նա կու թյան` բնա կա վայ րե րի կա նաչ գո տի նե րը բա ժան վում են 
եր կու մա սի` ան տառ պու րա կայի նի և ան տա ռա տն տե սա կա նի: 
Տար բեր նշա նա կու թյան կա նա չա պատ տա րա ծք նե րի տե սա կա-
րար կշի ռը բնա կա վայ րե րի ընդ հա նուր տա րած քում պե տք է կազ-
մի ` 1) կա ռու ցա պատ ված բնա կա վայ րե րի դեպ քում` 40%-ից ոչ պա-
կաս, 2) բնա կե լի շր ջան նե րի պա րա գայում` 25%-ից ոչ պա կաս: ՀՀ 
ԱՕ-ի 47-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` քա ղա քային և քա ղա քա  մե րձ 
ան տառ նե րն ա ռաջ նա հե րթ օգ տա գո րծ վում են մշա կու թային, 
ա ռող ջա րա րա կան նպա տակ նե րով, ինչ պես նաև հա նգս տի հա-
մար: «ՀՀ ան տա ռի ազ գային ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման հա մա ձայն` ՀՀ-ում կո ղմն  ա կի ան-
տա ռօգ տա գո րծ ման գե րա կա ուղ ղու թյուն նե րից է ան տառ նե րի 
ռեկ րե ա ցի ոն հնա րա վո րու թյուն նե րի զար գաց մա նն ուղղ ված մի -
ջո ցա ռումն  ե րի ի րա կա նա ցու մը: Ռեկ րե ա ցի ոն և ա ռող ջա րա րա-
կան ար ժեք ու նե ցոող ան տառ նե րն ա ռաջ նա հե րթ օգ տա գո րծ վում 
են մշա կու թային-ա ռող ջա րա րա կան ն պա տակ նե րով, ինչ պես 
նաև բնակ չու թյան հա նգս տի հա մար, և դրան ցում ար գել վում են 
ան տա ռա վե րա կա նգն ման հա տումն  ե րը: 

ՀՀ ԱՕ-ի պա հա նջ նե րից է նաև պե տա կան լի ա զոր մա րմն  ի 
կող մի ց ռեկ րե ա ցի ոն և ա ռող ջա րա րա կան պե տա կան և հա մայն-

35 Ընդունվել է 30.10.2008թ., ուժի մե ջ է մտել 26.05.2009թ., ՀՀՊՏ 
2008.11.26/69(659):
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քային ան տառ նե րում ան տա ռօգ տա գո րծ ման կար գի սահ մա նու-
մը, ո րը դե ռևս չի ըն դուն վել:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան « Սահ մա նային և ռազ մա կան նշա նա կու-
թյան ան տառ նե րի օգ տա գո րծ ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» 
N 907-Ն36 ո րո շու մը բա վա կա նին ընդ հա նուր գծե րով հիմն  ա կա-
նում հղող նոր մե  րի37 մի  ջո ցով սահ մա նում է ռազ մա կան և սահ-
մա նային նշա նա կու թյան ան տառ նե րում ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
կար գը38: ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մա մբ նա խա տես ված հիմն  ա-
կան ա ռա նձ նա հատ կու թյու նը վե րա բեր ում է ան տառ նե րի օգ տա-
գո րծ ման և պահ պա նու թյան գոր ծըն թա ցում պա շտ պա նու թյան և 
ազ գային ան վտան գու թյան մար մի ն նե րի ու ան տառ նե րի կա ռա-
վար ման ո լոր տի լի ա զոր մար մի ն նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե-
րին:

3. ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ հա տուկ կար գա վո րում նա խա տես ված 
չէ նաև պատ մա կան և գի տա կան ար ժեք ներ կայաց նող, ինչ պես 
նաև սա նի տա րա կան գո տի նե րի ան տառ նե րի հա մար: Դրանց  
 նկատ մա մբ գոր ծում են ՀՀ ԱՕ-ի 42-րդ հոդ վա ծի ընդ հա նուր 
պա հա նջ նե րը: 

 Հոդ ված 13. Ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րը

1. Ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րն են բնա փայ-
տի շա րու նա կա կան ար տադ րու թյունն ա պա հո վող ան տառ նե րը, 
ո րո նք չեն դաս վում հա տուկ և պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյան 
ան տառ նե րի շար քին:

2. Ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում բնա փայ տի 
մթե րումն  ի րա կա նաց վում է ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի հի-
ման վրա` մի  ջան կյ ալ (խ նամ քի), սա նի տա րա կան և ան տա ռա վե-
րա կա նգն ման հա տումն  ե րի մի  ջո ցով,  հատ ման տա րի քի հի ման 

36 Ընդունվել է 14.08.2008թ., ուժի մե ջ է մտել 02.09.2008թ., ՀՀՊՏ 
2008.08.23/53(643):

37 Հղող նորմե րն իրավական նորմե րի հատուկ տեսակ են, որոնք հղում են 
կատարում այլ իրավական ակտերին կամ դրանց նորմե րին: 

38 ՀՀ կառավարության այս որոշման նման բովանդակությունն արդարացված է` 
հաշվի առնելով դրա կարգավորման օբյեկտը:
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վրա՝ ան տա ռի կեն սա բա նա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի 
բա րե լավ ման նպա տա կով` ա պա հո վե լով շր ջա կա մի  ջա վայ րի 
վրա բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյուն նե րի կան խար գե լու մը, իսկ 
դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում` բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյուն-
նե րի  հետ ևա նք նե րի վե րա ցու մը:

3. Ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում ան տա ռօգ-
տա գո րծ ման և պահ պա նու թյան կար գը սահ մա նում է Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րն ա վան դա բար 
օգ տա գո րծ վում են բնա փայ տի մթեր ման և այլ տն տե սա կան կա-
րիք նե րի բա վա րար ման հա մար: Ինչ պես նշ վում է ՀՀ ԱՕ-ում՝ 
դրա նք բնա փայ տի շա րու նա կա կան ար տադ րու թյուն ա պա հո վող 
ան տառ ներ են, ո րո նք չեն դաս վում հա տուկ և պա շտ պա նա կան 
նշա նա կու թյան ան տառ նե րի շար քին:  

Ար տադ րա կան ան տառ նե րի շա րքին են դաս վում ան տա ռա -
ծածկ տա րա ծք նե րով հա րուստ վայ րե րի ան տառ նե րը, որ տեղ 
բնա փայ տի շա րու նա կա կան մթեր ման պա րա գայում է ա կան 
վն աս չի պատ ճառ վում ան տա ռի քա նա կա կան և ո րա կա կան 
հատ կա նիշ նե րին, ինչ պես նաև բնա կան է կո հա մա կար գին: Ամ-
րագ րե լով ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րի հիմն  ա-
կան նպա տա կը (բ նա փայ տի շա րու նա կա կան մթե րում)` ՀՀ ԱՕ-ը 
նա խա տե սում է բնա փայ տի մթեր ման գոր ծըն թա ցում շր ջա կա 
մի  ջա վայ րի վրա բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյուն նե րի կան խար-
գել ման պա հա նջ: Այդ պա հան ջի ի րա գո րծ ման ան հնա րի նու թյան 
դեպ քում պե տք է վե րաց վեն բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյուն նե րի 
հետ ևա նք նե րը: Շր ջա կա մի  ջա վայ րի վրա բա ցա սա կան ներ գոր-
ծու թյան կան խար գե լու մը են թադ րում է այն բո լոր մի  ջո ցա ռում-
նե րի ամ բող ջու թյու նը, ո րո նք ուղղ ված են ան տա ռի (է կո հա մա-
կար գի) ֆունկ ցի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րի պահ պան մա նը: 

2-3. Ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում թույ լա-
տր վում են ան տա ռա հատ ման բո լոր տե սակ նե րը: ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ 
հոդ վա ծն ամ րագ րում է հա տումն  ե րի 4 տե սակ, ո րո նց թվում՝ 
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նաև այլ հա տումն  ե ր39: Նույն օ րե նսգր քի 13-րդ հոդ վա ծով թույ-
լատ րվում է ար տադ րա կան նշա նա կու թյան հա տումն  ե րի ե րեք 
տե սակ` չն շե լով այլ հա տումն  երի մա սին: Մի նչ դեռ «Ար տադ րա-
կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում ան տա ռա վե րա կա նգն ման 
հա տումն  ե րի ի րա կա նաց ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան N 1412-Ն ո րոշ մա ն40 4-րդ կե տում ուղ ղա կի ո-
րեն նշ վում է, որ ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում 
բնա փայ տը մթեր վում է ան տա ռա վե րա կա նգն ման, մի  ջան կյ ալ, 
սա նի տա րա կան և այլ հա տումն  ե րի մի  ջո ցով: Ե թե ա ռաջ նո րդ-
վե նք «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հա նջ նե րով 
(ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շումն  ե րը պե տք է հա մա պա տաս խա-
նեն օ րե նք նե րին), ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում 
այլ հա տումն  եր ի րա կա նաց վել չեն կա րող: Ան տա ռա վե րա կա-
նգն ման հա տումն  ե րն ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե-
րում ի րա կա նաց վում են ընտ րո վի հատ ման ե ղա նա կով (կա մա-
վոր ընտ րո վի և խմ բա կային հա տումն  եր): ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
N 897-Ն ո րոշ մա մբ41 հաս տատ վել է նաև խնամ քի և սա նի տա-
րա կան հա տումն  ե րի կար գը, հա մա ձայն որի`  սա նի տա րա կան և 
խնամ քի հա տումն  ե րը կա տար վում են մատ ղաշ և մի  ջա հա սակ 
ան տառ նե րում: 

39 ՀՀ ԱՕ-ն այլ հատումն երի մասին հիշատակում է մի այն 3-րդ և 11-րդ 
հոդվածներում: Ըստ նշանակության անտառօգտագործման հարա բե-
րությունները կարգավորելիս որպես անտառօգտագործման ձև այն նախա-
տեսված չէ: Հետևաբար՝ այլ հատումն երի բնորոշումը հակասում է իրավական 
որոշակիության սկզբունքին:

40 Ընդունվել է 07.09.2006թ., ուժի մե ջ է մտել 24.11.2006թ., ՀՀՊՏ 
2006.10.25/55(510):

41 Ընդունվել է 22.06.2006թ., ուժի մե ջ է մտել 18.08.2006թ., ՀՀՊՏ 
2006.07.19/39(494):
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ՀՀ-ու մ ան տա ռա շի նու  թյան ի րա կա նաց ման և ան տա ռա շի նա կան 
նա խագ ծե րի մշակ ման վե րա բե րյալ ընդ հա նու ր պա հա նջ ներ ամ րա-
գ րող այս գլ խի մե կ նա բա նու  թյա մբ փո րձ է կա տար վել ներ կայաց նե-
լու  ան տա ռա շի նա կան աշ խա տա նք նե րի կա տար ման նշա նա կու  թյու -
նը ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի ար դյու  նա վետ կա ռա վար ման 
գոր ծու մ, այդ աշ խա տա նք նե րի ցան կը և կա տար ման փու  լե րը: 

 Հոդ ված 14. Ան տա ռա շի նու թյան սկզ բունք նե րը

1. Ան տա ռա շի նու թյու նը ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման 
հի մքն է:

2. Ան տա ռա շի նու թյունն ընդ գր կում է` 
ա) ան տա ռային տն տե սու թյան սահ ման նե րի ո րո շու մը.
բ) տե ղագ րա կան աշ խա տա նք նե րի կա տա րու մը և ան տառ նե-

րի քար տե զագ րու մը. գ) ան տա ռային  հո ղե րի գույ քագ րու-
մը, նե րա ռյա լ բնա կան պայ ման նե րի նկա րագ րու թյու նը, 
ան տառ նե րի տե սա կային և տա րի քային կազ մի , վի ճա-
կի, ան տա ռային  ռե սուրս նե րի ո րա կա կան և քա նա կա կան 
բնու թագ րե րը.

դ) ան տա ռա վե րա կա նգն ման, խնամ քի, սա նի տա րա կան և 
այլ հա տումն  ե րի, ան տա ռա վե րա կա նգն ման և ան տա ռա-
պատ ման, ան տա ռի պահ պա նու թյան և պա շտ պա նու թյան, 
ինչ պես նաև այլ տն տե սա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի կա տար-
ման տե ղի, կար գի և ե ղա նակ նե րի սահ մա նու մը՝ հաշ-
վի առ նե լով ան տառ նե րի տե սա կային կազ մը և  ան տա-
ռային  ճա նա պա րհ նե րի առ կայու թյու նը. 

ե) ան տառ նե րն ըստ նշա նա կու թյան դա սա կար գե լու հիմն  ա-
վո րու մը.

զ) հաշ վար կային հա տա տե ղե րի` ան տա ռա վե րա կա նգն ման, 
խնամ քի, սա նի տա րա կան և այլ հա տումն  ե րի ծա վալ նե րի 
հաշ վար կու մը. 

է) ան տա ռա վե րա կա նգն ման, ան տա ռա պատ ման, ան տառ նե-
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րի պա շտ պա նու թյան, պահ պա նու թյան և այլ ան տա ռա տն-
տե սա կան աշ խա տա նք նե րի ծա վալ նե րի ո րո շու մը. 

ը) կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյան նկա րա գի րը, կողմ  -
նա կի և երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թե րի, ան տա-
ռային  հո ղե րի օգ տա գո րծ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ո րո-
շու մը մշա կու թային, ա ռող ջա րա րա կան և ռեկ րե ա ցի ոն 
կա րիք նե րի նպա տա կով:

3. Ան տա ռա շի նու թյունն ի րա վա կան ուժ է ստա նում մի  այն ան-
տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի՝  սահ ման ված կար գով հաս տատ-
վե լուց հե տո:

 Հոդ ված 15. Ան տա ռա շի նա կան նա խա գի ծը

1. Ան տա ռա շի նու թյան ըն թաց քում ան տա ռային տն տե սու թյան 
վար ման նպա տա կով կա զմ վում են հա մա պա տաս խան նա խա-
գ ծեր, ո րո նք տա լիս են ան ցած ժա մա նա կա շր ջա նի հա մար ան-
տա ռային տն տե սու թյան վար ման և ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
ամ բող ջա կան գնա հա տա կա նը, ինչ պես նաև ան տա ռային տն-
տե սու թյան վար ման ա ռա ջի կա 10 տա րի նե րին ի րա կա նաց վե լիք 
մի  ջո ցա ռումն  ե րը:

2. Ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի մշակ ման հրա հան գը հաս-
տա տում է պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի  նը:

3. Ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րը պե տա կան կա ռա վար ման 
լի ա զոր ված մա րմն  ի կող մի ց հաս տատ վե լուց հե տո հա մար վում 
են ան տա ռային տն տե սու թյան վար ման ըն թա ցիկ և հե ռան կա-
րային պլա նա վոր ման պար տա դիր տեխ նի կա կան փաս տա թղ-
թեր:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

 Հաշ վի առ նե լով ՀՀ ԱՕ-ի այս եր կու հոդ ված նե րով կար գա-
վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի փոխ կապ վա ծու թյու նը` նպա տա-
կա հար մար է դրա նք մե կ նա բա նել զու գա հե ռա բար: 

Ան տա ռա շի նու թյու նն ան տա ռային տն տե սու թյան վար ման 
հետ փոխ կապ ված ինս տի տուտ և ան տառ նե րի կայուն կա ռա-
վար ման հիմ քե րից է: 
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Ան տա ռա շի նու թյու նն ան տա ռային տն տե սու թյան կազ մա-
կե րպ ման և վար ման մի  ջո ցա ռումն  ե րի ամ բող ջու թյուն է42, որն 
ա պա հո վում է ան տառ նե րի վի ճա կի գնա հա տում և մի  ջո ցա ռում-
նե րի նա խագ ծում` ան տառ նե րի ռա ցի ո նալ օգ տա գո րծ ման, վե-
րար տադ րու թյան, պահ պա նու թյան, պա շտ պա նու թյան, ար տա-
դ րո ղա կա նու թյան և կայու նու թյան բա րձ րաց ման նպա տա կով43: 
Այս մո տե ցումն  ե րն ամ րա գր ված են ՀՀ ԱՕ-ի 15-րդ հոդ վա ծի 
ա ռա ջին մա սում: 

ՀՀ ԱՕ-ը ան տառա շի նու թյուն է հա մա րում հա մա լիր մի  ջո ցա-
ռումն  ե րի ի րա կա նա ցու մը: Ան տա ռա շի նա կան աշ խա տա նք նե-
րն ի րա կա նաց վում են 10 տա րին մե կ ան գամ, ո րի ար դյուն քում 
մշակ վում է ան տա ռա շի նա կան նա խա գիծ (ան տառ կա ռա վար-
ման պլան)` ան տա ռային տն տե սու թյան վար ման նպա տա կով 
հաս տատ ված տեխ նի կա կան փաս տա թուղթ (ՀՀ ԱՕ, հոդ ված 
3): Ան տառ կա ռա վար ման պլա նը տա րած քային պլա նա վոր ման 
փաս տա թուղթ է, ո րի հի ման վրա ի րա կա նաց վում է ան տա ռային 
հո ղե րի և ան տառ նե րի կայուն կա ռա վա րում: 

Ան տա ռա շի նա կան աշ խա տա նք նե րի մո տա վոր ցան կը նա-
խա տես ված է ՀՀ ԱՕ-ի 14-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում: ՀՀ գյու-
ղա տն տե սու թյան նա խա րա րի «Ան տա ռային տն տե սու թյան կա-
ռա վար ման պլան նե րի հրա հան գը հաս տա տե լու մա սին» N 130-Ն 
հրա մա նի44 1-ին բաժ նի 1-ին գլ խում նա խա տես վում է այդ աշ խա-
տա նք նե րի կա տար ման փո քր-ինչ տար բեր վող ցա նկ: 

Ը ստ նշ ված հրա մա նի ան տա ռա շի նա կան աշ խա տա նք նե-
րն ի րա կա նաց վում են 3 փու լով`  նա խա պատ րաս տա կան, դաշ-
տային և կա մե  րալ: Այդ հրա մա նի 4-րդ կե տում նշ վում է, որ 
ան տա ռա շի նա կան աշ խա տա նք նե րը կա զմ ված են նա խա պատ-
րաս տա կան և հիմն  ա կան (գույ քագ րում, վեր լու ծու թյուն, պլա-

42 Տե´ս Советский Энциклопедический словарь. Главный редактор А.М. Прохоров. 
М.:, 1987, էջ 705:

43 http://www.rosleshoz.gov.ru/terminology/l/137 Ռուսաստանի Դաշնության 
անտառային տնտեսության ֆեդերալ գործակալության եզրութաբանական 
էլեկտրոնային բառարան, Հրատ., 2007, հասանելի է 17, հունիս, 2011 թ.: 

44 Ընդունվել է 10.08.2005թ., ուժի մե ջ է մտել 13.10.2005թ., ՀՀԳՏ 
2005.10.03/24(201):
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նա վո րում) փու լե րից և սկս վում են տեխ նի կա կան ու ան տա-
ռա շի նա կան խոր հր դակ ցու թյուն նե րի մի  ջո ցով: Պայ մա նագ րի 
կն քու մի ց հե տո պատ վի րա տուն ևս ո րո շա կի մաս նակ ցու թյուն է 
ու նե նում ան տա ռա շի նու թյան ի րա կա նաց մա նը (օ րի նակ` ան տա-
ռա շի նա կան խոր հր դակ ցու թյուն նե րի կազ մա կեր պում և ան ցկա-
ցում): Հրամանի հաջորդ բա ժին ները վե րա բեր ում են դաշ տային 
և կա մե  րալ աշ խա տա նք նե րին (Բա ժին 1-ին՝ «Ան տառ աշի նու թյան 
կազ մա կեր պում և դաշ տային աշ խա տա նք ներ», Բա ժին 2-րդ՝ 
« Կա մե  րալ աշ խա տա նք ներ») :

Ան տա ռի սե փա կա նա տե րը պատ վի րում է ան տա ռա շի նու թյու-
նը: Պատ վի րա տուի և կա տա րո ղի մի  ջև օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված կար գով կնք վում է ան տա ռա շի նու թյան ի րա կա նաց ման 
և ան տառա կա ռա վար ման պլան նե րի մշակ ման պայ մա նա գիր` 
յու րա քան չյուր ան տա ռային տա րած քի հա մար ա ռան ձին:

 Ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րը հաս տա տում է պե տա կան 
կա ռա վար ման լի ա զոր մար մի  նը: Դրա նք հի մք են, օ րի նակ` բնա-
փայ տի մթեր ման տա րե կան չա փա քա նա կի ո րոշ ման, ան տա-
ռային ճա նա պա րհ նե րի հա մար տա րա ծք նե րի տրա մա դր ման, 
ան տա ռա վե րա կա նգն ման և ան տա ռա պատ ման աշ խա տա նք նե-
րի կա տար ման, ար տադ րա կան և տն տե սա կան շի նու թյուն նե րի 
կա ռուց ման, այ սի նքն` ան տա ռային տն տե սու թյան վար ման հետ 
կապ ված գրե թե բո լոր տե սա կի աշ խա տա նք նե րի կա տար ման 
հա մար: Հա մա ձայն վե րը նշ ված հրա մա նի` ան տա ռա շի նա կան 
նա խագ ծե րը հի մք են. 1) ան տա ռտն տե սու թյան վար ման, 2) պե-
տա կան ան տա ռային կա դա ստ րի վար ման, 3) տե ղե կատ վա կան 
տվյ ալ նե րի բա զայի ստե ղծ ման և ան տառ նե րի մո նի թո րին գի 
ի րա կա նաց ման, 4) ան տա ռօգ տա գո րծ ման տա րե կան ծա վալ նե-
րի պլա նա վոր ման, 5) պե տա կան հս կո ղու թյան, 6) վի ճա կագ րա-
կան տե ղե կատ վու թյան հա մար:

 ՀՀ ԱՕ-ի 36-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյան ըն թաց քում ան-
դրա դար ձել ենք այն դրույ թին, ըստ ո րի` «Ան տա ռա շի նա կան 
նա խագ ծե րի բա ցա կայու թյան կամ ժամկ  ե տա նց ճա նաչ վե լու 
դեպ քում բնա փայ տի մթե րումն  ի րա կա նաց վում է պե տա կան 
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կա ռա վար ման լի ա զոր ված մա րմն  ի ստեղ ծած մաս նա գի տա կան 
հա նձ նա ժո ղովն  ե րի փաս տա ցի ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի և եզ-
րա կա ցու թյուն նե րի հի ման վրա»: Հաշ վի առ նե լով ան տա ռա շի-
նա կան նա խագ ծե րի դե րն ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի 
կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում` վե րոգ րյալ բա ցա ռու թյու նը հա-
մա րում ենք ան թույ լատ րե լի: Ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի 
բա ցա կայու թյու նը կամ դրա նց ժամկ  ե տա նց ճա նաչ վե լն ա ռա նց 
հա մա պա տաս խան բա ցը լրաց նող նոր նա խագ ծի հաս տատ ման 
վկայում է պե տա կան կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կա ռա վար-
չա կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման ար դյու նա վե տու թյան 
ցա ծր մա կար դա կի մա սին: Մի ա ժա մա նակ նշ ված դրույ թի ամ-
րա գրումն  ու նի օբյեկ տիվ հիմ քեր: Ան տառա շի նու թյու նը բա վա-
կա նին ծախ սա տար գոր ծու նե ու թյուն է, և ան հրա ժե շտ ֆի նան-
սա կան մի  ջոց նե րի բա ցա կայու թյան պա րա գայում գոյու թյուն 
ու նե ցող կար գա վո րու մը խնդ րի հնա րա վոր լու ծումն  ե րից է: 

Գ Լ� Խ 6. ԱՆ ՏԱՌ ՆԵ ՐԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ 
ՀԱՇ ՎԱ Ռ�  ՄԸ, ԱՆ ՏԱ ՌԱՅԻՆ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ 

ԿԱ ԴԱ ՍՏ ՐԻ ՎԱ Ր�  ՄԸ ԵՎ  ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑ� ՄԸ

ՀՀ ԱՕ-ի այս գլ խի մե կ նա բա նու  թյա մբ ներ կայաց վու մ են ան տառ-
նե րի մո նի թո րին գի, կա դա ստ րի և հաշ վառ ման ի րա վա կան կար գա-
վոր ման հիմն  ա կան շր ջա նա կը և կար գա վոր ման այն բա ցե րը և հա-
կա սու  թյու ն նե րը, ո րո նք կա րող են հան գեց նել այս ինս տի տու տ նե րի 
գոր ծառ ման ար դյու  նա վե տու  թյան նվա զեց մա նը: Ներ կայաց վել են 
նաև դրա նց լրաց ման և հաղ թա հար ման վե րա բե րյալ ա ռա ջա րկ ներ: 

 Հոդ ված 16. Ան տառ նե րի պե տա կան հաշ վա ռու մը և 
ան տա ռային պե տա կան կա դա ստ րի վա րու մը

1. Ան տառ նե րի և ան տա ռային  հո ղե րի պե տա կան հաշ վա ռու մը 
և ան տա ռային  պե տա կան կա դա ստ րի վա րու մը ի րա կա նաց վում 
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են ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման, ան տառ նե րի քա նա կա-
կան և ո րա կա կան փո փո խու թյուն նե րի պար բե րա կան գրա նց-
ման, ինչ պես նաև Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա-
րու թյա նը, ՏԻՄ-ե րին, շա հա գր գիռ ի րա վա բա նա կան ան ձա նց և 
քա ղա քա ցի նե րին ան տա ռային  հո ղե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե-
րով ա պա հո վե լու նպա տա կով: 

2. Ան տառ նե րի պե տա կան հաշ վառ ման և ան տա ռա յին 
 պե  տա կան կա դա ստ րի վար ման տվյ ալ նե րը կա րող են օգ տա-
գործ  վել ան տա ռային  հո ղե րի վրա աշ խա տա նք նե րի կազ մա  կերպ-
ման և կա տար ման, ան տառ նե րի նպա տա կային, ինչ պես նաև 
գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյու նը փո խե լու, ան տա ռօգ տա գոր ծող-
նե րի տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան գնա հատ ման նպա տա կով: 

3. Ան տառ նե րի պե տա կան հաշ վա ռումն  ի րա կա նաց վում է 
հինգ տա րին մե կ ան գամ` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-
տա կան բյու ջե ի, ինչ պես նաև օ րեն քով չար գել ված այլ մի  ջոց նե-
րի հաշ վին: 

4. Ան տա ռային  պե տա կան կա դա ստ րի և ան տառ նե րի պե տա-
կան հաշ վառ ման տվյ ալ նե րը մատ չե լի են բո լո րի հա մար:

 5. Ան տա ռային  պե տա կան կա դա ստ րի վար ման և ան տառ նե-
րի պե տա կան հաշ վառ ման ու տվյ ալ նե րի տրա մա դր ման կար գը 
սահ մա նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու-
նը: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1-3. ՀՀ ԱՕ-ի այս գլ խում տեղ գտած ան տա ռի պե տա կան հաշ-
վա ռու մը, կա դա ստ րը և մո նի թո րին գը սեր տո րեն փոխ կապ ված 
մե  խա նի զմն  եր են, ո րո նց վե րջ նա կան նպա տա կն ան տա ռային 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հիմ քե րի ստեղ-
ծումն  է: Ինչ պես կա դա ստ րային տե ղե կու թյուն նե րն են օգ տա -
գործ վում մո նի թո րին գի և հաշ վառ ման ի րա կա նաց ման ըն թաց-
քում, այն պես էլ մո նի թո րին գի և հաշ վառ ման տվյ ալ նե րը կա րող 
են հի մք հան դի սա նալ կա դա ստ րի վար ման հա մար: 

Ան տառ նե րի պե տա կան կա դա ստ րն ան տա ռի ո րա կը և քա նա-
կը, օգ տա գոր ծող նե րի կազ մը և կա տե գո րի ան բնու թագ րող տն տե-
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սա կան, է կո լո գի ա կան, ի րա վա կան, կազ մա կեր պա կան և տեխ նի-
կա կան ցու ցա նիշ նե րի ամ բող ջու թյուն է45: ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծը 
մի  ա ժա մա նակ կար գա վո րում է ան տա ռի ու ան տա ռային հո ղե րի 
հաշ վառ ման ու կա դա ստ րի վար ման հա րա բե րու թյուն նե րը` կի-
րա ռե լով կար գա վոր ման մի և նույն սկզ բունք նե րը: ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ 
հոդ վա ծում տր վող ան տա ռի կա դա ստ րի բնո րոշ մա նը46 պե տք է 
հա վե լել, որ կա դա ստ րն ան տա ռի ի րա վա կան հատ կա նիշ նե րի 
կամ այն օգ տա գոր ծող նե րի կազ մը և կա տե գո րի ան, սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի սուբյե կտ նե րին կամ որ ևէ ի րա վուն քով ծան-
րա բե ռն ված լի նե լու հան գա ման քը (վար ձա կա լու թյան ի րա վունք, 
հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման ի րա վունք) բնութագրող տե-
ղե կու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն է: Ան տա ռի և ան տա ռային հո ղե-
րի հաշ վա ռու մը սահ ման վում է որ պես ան տա ռային տն տե սու թյան 
վար ման ըն թաց քում տե ղի ու նե ցող ցան կա ցած փո փո խու թյան 
ուղ ղա կի գրան ցում` հի նգ տա րին մե կ ան գամ: 

ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծը « հա գե ցած է» նո րմ-ն պա տակ նե րով: 
Այդ պի սի նպա տակ նե րից մե  կը կա դա ստ րային և հաշ վառ ման 
տվյ ալ նե րի մատ չե լի ու թյան ա պա հո վումն  է ՀՀ կա ռա վա րու թյան, 
ՏԻՄ-ե րի, շա հա գր գիռ ի րա վա բա նա կան ան ձա նց և քա ղա քա ցի-
նե րի հա մա ր47: Տվյ ալ դեպ քում խն դի րը վե րա բե րում է տվյ ալ նե-
րի մի ջ գե րա տես չա կան փո խա նակ մա նը, ո րի կար գը, կար ծում 
ենք, պե տք է հաս տատ վի ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մա մբ: Նման 
ո րոշ ման ըն դու նում նա խա տես վում էր մո նի թո րին գի ար դյուն-
քում ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րի մի ջ գե րա տես չա կան փո խա-
նակ ման ո լոր տում48, ո րը մի  նչև օրս չի ըն դուն վել: 

45  Տե´ս Бринчук М.М., Экологическое право, М.:, 1998 г., էջ 269:
46  Անտառների և անտառային հողերի քանակական և որակական տվյ ալների 

գրանցման, տնտեսական գնահատման, ինչպես նաև անտառների դասա-
կարգ ման պարբերաբար նորացվող համակարգ:

47 Տեղեկությունների ստացման սահմանադրական իրավունքն ունի յուրա քան-
չյուրը` անկախ քաղաքացիությունից (ՀՀ Սահմանադրություն): 

48  ՀՀ-ում շրջակա մի ջավայրի պետական մոնիթորինգի հայեցակարգից բխող 
խնդիրների իրականացման մի ջոցառումն երի  2007-2011 թվականների ծրա-
գիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է 
նման որոշման ընդունում: 
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 4. Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սը սահ մա նում է ան տա ռային պե-
տա կան կա դա ստ րի և հաշ վառ ման տվյ ալ նե րի` յու րա քան չյու րի 
հա մար մատ չե լի ու թյան պա հա նջ: Ան տառ նե րի վե րա բե րյալ տե-
ղե կատ վու թյու նը նե րառ վում է է կո լո գի ա կան տե ղե կատ վու թյան 
հա մա կար գում և դա պե տք է մատ չելի լի նի ի րա վուն քի բո լոր 
սուբյե կտ նե րին, բա ցա ռու թյա մբ «Շր ջա կա մի  ջա վայ րի հար ցե րի 
առն չու թյա մբ տե ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյան, ո րո շումն  ե րի 
ըն դուն ման գոր ծըն թա ցին հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյան և 
ար դար ադա տու թյան մատ չե լի ու թյան» մա սին կոն վեն ցի այում49 և 
« Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում50 ամ րա-
գր ված սահ մա նա փա կումն  ե րի (օ րի նակ` պե տա կան և ծա ռայո-
ղա կան գա ղտ նիք, ազ գային ան վտան գու թյուն, կեն դա նի նե րի 
հազ վա գյուտ տե սակ նե րի բնադ րա վայ րե րի մա սին տե ղե կատ-
վու թյուն և այլն): 

5. ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 2008թ. հուն վա րի 7-ին ըն դու նել է 
«Ան տա ռային պե տա կան կա դա ստ րի վար ման և ան տառ նե րի 
պե տա կան հաշ վառ ման ու տվյ ալ նե րի տրա մա դր ման կար գը 
սահ մա նե լու մա սին» ո րո շում, ո րի հա մա ձայն՝ ՀՀ-ում ան տառ-
նե րի պե տա կան կա դա ստ րը վա րում ու տվյ ալ նե րը տրա-
մադ րում է ՀՀ ԳՆ-ն` « Հայան տառ» ՊՈԱԿ-ի մի  ջո ցով: Պե տք է 
ան դրա դառ նալ այս ո րոշ ման մե ջ տեղ գտած մի  քա նի բաց թո-
ղումն  ե րի, ո րո նք ի րա վա կի րառ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
կա րող են տա րա կար ծու թյուն նե րի տե ղիք տալ: Ո րոշ ման 38-րդ 
կե տում ամ րա գր ված` տրա մա դր ված տե ղե կատ վու թյան հե տա-
գա հրա պա րակ ման սահ մա նա փա կու մը հա կա սում է ՀՀ Սահ-
մա նա դրու թյան 27-րդ հոդ վա ծին, « Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծին և 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
կե տին: Ե թե տե ղե կատ վու թյու նը մատ չե լի է և բա ցա կայում են 
հար ցու մը մե ր ժե լու օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րը, ա պա կա-

49  http://www.unece.org/env/pp/treatytext.html ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական 
հանձնաժողովի ինտերնետային կայք, UNECE, Convention Secretariat, 2011. 

50 Ընդունվել է 23.09.2003թ., ուժի մե ջ է մտել 15.11.2003թ., ՀՀՊՏ 
2003.11.05/55(290):
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ռա վար ման մար մի  նը չի կա րող ար գե լել դրա հե տա գա տա րա-
ծու մը: Անհ րա ժե շտ է հաշ վի առ նել, որ ֆի զի կա կան և ի րա վա-
բա նա կան ան  ձինք տե ղե կատ վու թյու նը, որ պես կա նոն, ձե ռք են 
բե րում հե տա գա վեր լու ծու թյուն նե րի, հա սա րա կա կան քննար-
կումն  ե րի, մաս նա գի  տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ըն թաց քում 
օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով:                                   

Սույն ո րոշ ման 39-րդ, 40-րդ և 41-րդ կե տե րը սահ մա նում են 
տե ղե կատ վու թյան տրա մա դր ման վճա րո վի ու թյան պայ ման նե-
րը: Կար ծում ենք, որ տա րան ջատ ման հիմ քում դր ված չա փա նի շն 
ան հի մն  է, քա նի որ յու րա քան չյուր դեպ քում դի մո ղը պար տա վոր 
է լի նե լու հիմն  ա վո րել տե ղե կատ վու թյու նը ստա նա լու նպա տա-
կը, այ սի նքն՝ իր շա հա գրգռ վա ծու թյու նը, ին չը հա կա սում է ՀՀ 
մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րի և ազ գային օ րե նսդ րու թյան պա-
հա նջ նե րին:

 Հոդ ված 17. Ան տառ նե րի պե տա կան մո նի թո րին գը 

1. Ան տառ նե րի պե տա կան մո նի թո րին գը կազ մա կեր պում է 
պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի  նը` ան կախ ան-
տառ նե րի սե փա կա նու թյան ձևից: 

2. Ան տառ նե րի պե տա կան մո նի թո րի նգն ի րա կա նաց վում է 
ան տառ նե րի և ան տա ռային  հո ղե րի քա նա կա կան և ո րա կա կան 
փո փո խու թյուն նե րի ըն թաց քի, մար դա ծին և բնա կան գոր ծոն նե-
րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան գնա հատ ման, կան խա տես ման և 
բա ցա սա կան եր ևույթ նե րի կան խար գել ման կամ վե րաց ման հա-
մար մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լու նպա տա կով: 

3. Ան տառ նե րի պե տա կան մո նի թո րին գի ար դյուն քում ստաց-
ված տվյ ալ նե րն օգ տա գո րծ վում են ան տառ նե րի կայուն կա ռա-
վար ման նպա տա կով: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1-3. Ան տառ նե րի մո նի թո րին գն ինք նու րույն ի րա վա կան ինս-
տի տուտ և պե տա կան կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ է: 

Ան տա ռի պե տա կան մո նի թո րին գն ան տա ռի և ան տա ռային 
հո ղե րի վի ճա կի (քա նա կա կան և ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի) 
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կա նո նա վոր և ա նը նդ հատ ի րա կա նաց վող դի տար կումն  ե րի, 
վեր լու ծու թյուն նե րի, գնա հա տումն  ե րի և կան խա տե սումն  ե րի 
ամ բող ջա կան հա մա կա րգ է, որն ա պա հո վում է ան տառ նե րի և 
ան տա ռային հո ղե րի կայուն կա ռա վար ման նպա տա կով տե ղե-
կատ վու թյան ստա ցում: ՀՀ ԱՕ-ի հիմն  ա կան հաս կա ցու թյուն նե-
րում տր վում է ան տա ռի մո նի թո րին գի այս բնո րո շու մի ց տար բեր-
վող սահ մա նում (տար բեր են հատ կա պես դրա նց նպա տակ նե րը 
և մո նի թո րին գի գոր ծըն թա ցի փու լե րը):  

Մո նի թո րին գն ան տառ նե րի պահ պա նու թյան մի  ջո ցա ռում կամ 
մե  խա նի զմ չէ, ինչ պես նշ վում է այս հոդ վա ծի 2-րդ մա սում: Դրա 
նպա տա կը տե ղե կատ վու թյան ձեռ քբե րումն  է, ո րը պե տք է օգ-
տա գո րծ վի ան տա ռի կայուն կա ռա վա րումն  ա պա հո վող այլ մի -
ջո ցա ռումն  ե րի գոր ծառ ման հա մար: ՀՀ ԱՕ-ով ան հրա ժե շտ է 
սահ մա նել նաև մո նի թո րին գի ա ռար կան, չա փո րո շիչ նե րը և սկզ-
բունք նե րը: Մի այն այս ե լա կե տե րի առ կայու թյան դեպ քում պե տք 
է մշակ վի ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շում մո նի թո րին գի կազ մա -
կերպ ման և ի րա կա նաց ման կար գը հաս տա տե լու մա սին: 

Այս հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` պե տա կան կա ռա վար-
ման լի ա զոր մար մի  նը կազ մա կեր պում է ան տառ նե րի պե տա-
կան մո նի թո րին գը51: Այդ ա ռու մով ՀՀ ԱՕ-ի 7-րդ հոդ վա ծի 1 –ին 
մա սի ժ) են թա կե տի (ո րի հա մա ձայն` պե տա կան լի ա զոր մար-
մի նն ի րա կա նաց նում է մո նի թո րի նգ) և 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի մի  ջև առ կա է ո րո շա կի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն: Չպե տք 
է բա ցա ռել այն պի սի կար գա վո րու մը, երբ լի ա զոր ված մար մի  նը 
կի րա կա նաց նի պե տա կան ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի 
մո նի թո րի նգ և կկազ մա կեր պի հա մայն քային ու մաս նա վոր ան-
տառ նե րի, ան տա ռային հո ղե րի սե փա կա նա տե րե րի կող մի ց մո-
նի թո րին գի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը:  

51 Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ անտառի մոնիթորինգ ՀՀ–ում կազմա-
կերպում և իրականացնում են ԳՆ-ը և ԲՆ-ը, թեև ՀՀ կառավարության 
որոշմամբ նշվում է, որ պետական կառավարման լիազոր մարմի ն է մի այն ՀՀ 
ԳՆ-ը: ԲՀՊՏ-ներում գտնվող անտառների մոնիթորինգը պետք է իրականացնի 
ՀՀ ԲՆ-ը: Թեև մոնիթորինգ իրականացվում է ԲՀՊՏ-ների տարածքում, 
այդուհանդերձ այն չի դադարում լինել անտառների մոնիթորինգ, քանի որ 
դրա օբյեկտն անտառներն են: 
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Ը նդ հան րաց նե լով` կա րող ենք ընդ գծել, որ ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ-
վա ծի կար գա վո րու մը դեկ լա րա տիվ է և չի կա րող պատ շաճ ի րա-
վա կան հի մք հան դի սա նալ մո նի թո րին գի գոր ծա ռույ թի ար դյու-
նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 2007թ-ի հուն վա րի 25-ին ըն դու նել է 
«Ան տառ նե րի մո նի թո րին գի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նե լու 
մա սին» N 198-Ն ո րո շու մը, ո րի հա մա ձայն` ան տառ նե րի մո նի թո-
րի նգն ընդ գր կում է ՀՀ ամ բո ղջ տա րած քը, այ սի նքն` մո նի թո րին-
գի են թա կա են ՀՀ բո լոր ան տառ նե րը` ան կախ սե փա կա նու թյան 
ձևից: Ինչ պես ՀՀ ԱՕ-ի, այն պես էլ ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման 
պա րա գայում բա ցա կայում է ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե-
րի մո նի թո րին գի ա ռար կան: Ո րոշ ման 6-րդ և 24-րդ կե տե րում 
թվարկ  վում են մի  այն այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րո նք նե րառ վում 
են մո նի թո րին գի գոր ծըն թա ցի մե ջ:  

Ո րո շու մը նա խա տե սում է մո նի թո րին գի ի րա կա նաց ման գոր-
ծըն թա ցում մշ տա կան հե նա կե տե րի և դի տա րկ ման ցան ցե րի 
ստեղ ծում` դի տար կումն  ե րի, ստու գումն  ե րի, հե տա զո տու թյուն նե-
րի և ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի ան ցկաց ման հա մար: Ան տառ նե-
րի պե տա կան մո նի թո րի նգ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով լի ա զոր 
մար մի  նն այլ պե տա կան մար մի ն նե րից հա վա քագ րում, այ նու հե-
տև վեր լու ծում և գնա հա տում է ան հրա ժե շտ տե ղե կու թյուն նե րը: 
Այս դեպ քում ան հաս կա նա լի են լի ա զոր մա րմն  ի կող մի ց ստաց-
ված տե ղե կու թյուն նե րի վեր լուծ ման և գնա հատ ման մե  թոդ նե րը: 

ՀՀ ԱՕ-ով և կա ռա վա րու թյան ո րոշ մա մբ պե տք է լուծ վեն նաև 
ան տառ նե րի մո նի թո րին գի ար դյուն քում ստաց ված տվյ ալ նե րի 
մատ չե լի ու թյա ն52 (ինչ պես ակ տիվ, այն պես էլ պա սիվ տա րա-
ծում) խն դիր նե րը: Նշ ված ո րոշ ման 28-րդ կե տը սահ մա նում է մի -
այն մի  շա րք սուբյե կտ նե րի կող մի ց մո նի թո րին գի տվյ ալ նե րի օգ-
տա գո րծ ման հնա րա վո րու թյու նը, սա կայն գոյու թյուն ու նեն այդ 
հնա րա վո րու թյու նը կյ ան քի կո չե լու տար բեր մի  ջոց ներ:  

ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա րի 2007թ. հոկ տեմ բե րի 11-ի 

52  Առանձնահատուկ կարևորություն պետք է տալ էլեկտրոնային մի ջոցներով 
այդ տեղեկությունների տարածմանը: 
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N 234-Ն հրա մա նով հաս տատ վել են նաև ան տառ նե րի պե տա-
կան մո նի թո րին գի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քա գր ման ձևե րը: 

Ը նդ հան րաց նե լով շա րա դր վա ծը` ա ռա ջար կում ենք կա դաս -
տրի, հաշ վառ ման և մո նի թո րին գի հա մա կար գի ի րա վա կան 
կար գա վոր ման կա տա րե լա գո րծ ման հետ ևյալ ուղ ղու թյուն նե րը. 
1. բնո րո շումն  ե րի վե րաձ ևա կեր պում, 2. ո րո շա կի նպա տակ նե րի 
ամ րագ րում, 3. յու րա քան չյուր գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման չա-
փո րո շիչ նե րի և սկզ բունք նե րի հս տա կե ցում, 4. ստաց ված տե ղե-
կատ վու թյան կա ռա վար ման ե լա կե տե րի սահ մա նում: 

 Այս փո փո խու թյուն նե րը կն պաս տեն կա ռա վար ման մար մի ն-
նե րի գոր ծա ռույթ նե րի ա վե լի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց մա նը:    

Գ Լ� Խ 7. ԱՆ ՏԱ ՌԱՅԻՆ ՏՆ ՏԵ Ս�   ԱՆ 
   ՎԱ Ր�  ՄԸ 

ՀՀ ԱՕ-ի այս գլ խի մե կ նա բա նու  թյան ա ռա նցքն են կազ մու մ հե-
տևյալ հար ցե րը. 1. ան տա ռային տն տե սու  թյու ն վա րող սու բյե կտ նե րի 
ի րա  վա կան կար գա վի ճա կի, այդ թվու մ նաև` նրա նց ի րա վու նք նե րի 
ու  պար տա կա նու  թյու ն նե րի նկա րագ րու  թյու  նը, 2. ան տա ռային տն-
տե սու  թյան վար ման նպա տակ նե րի և սկզ բու նք նե րի վեր լու  ծու  թյու -
նը և  3. ան տա ռային տն տե սու  թյան վար ման հետ չկապ ված աշ-
խա  տանք  նե րի կա տար ման ի րա վա կան կար գա վոր ման ընդ հա նու ր 
պա հա նջ նե րը: 

 Հոդ ված 18. Ան տա ռային տն տե սու թյան վար ման 
սկզ բունք նե րը  

1. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ան տա ռային տն տե սու-
թյուն վա րում են պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մի ն նե րի հա մա կար գում գոր ծող կազ մա կեր-
պու թյուն նե րը, ի րա վա բա նա կան ան ձի նք և քա ղա քա ցի նե րը: 

2. Ան տա ռային տն տե սու թյան վար ման նպա տակ նե րն են` 
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ա) ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րով նա խա տես ված հա մա-
լիր մի  ջո ցա ռումն  ե րի ի րա կա նաց ման մի  ջո ցով ան տառ նե-
րի կայուն կա ռա վար ման ա պա հո վու մը.

բ) ան տառ նե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան բա րձ րաց մա նն 
ուղղ ված մի  ջո ցա ռումն  ե րի ի րա կա նաց ման ա պա հո վու մը.

գ) կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյու նը.
դ) բնա կան և պատ մա կան հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյու-

նը: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. ՀՀ ԱՕ-ի հա մա ձայն` ան տա ռային տն տե սու թյու նը տն տե-
սա կան մի  ա վոր է, ո րի գոր ծու նե ու թյան նպա տա կն ան տառ նե րի 
կայուն կա ռա վա րումն  է:

ՀՀ –ում ան տա ռային տն տե սու թյան վար ման ի րա վունք ու նեն 
պե տա կան կա ռա վար ման և ՏԻՄ-ե րի հա մա կար գում գոր ծող 
ի րա վա բա նա կան ան ձի նք, կա զմա կեր պու թյուն նե րը և քա ղա քա-
ցի նե րը53: Ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող ի րա վա բա նա կան 
ան ձ չհան դի սա ցող կազ մա կեր պու թյուն ներ կա րող են լի նել, 
օ րի նակ` հիմն  ա րկ նե րը (ՀՀ քաղ. օր. 62-րդ հոդ ված, « Պե տա կան 
կա ռա վար չա կան հիմն  ա րկ նե րի մա սին» ՀՀ օ րե նք): 

ՏԻՄ հա մա կար գում գոր ծող կազ մա կեր պու թյուն նե րը ստեղծ -
վում են « Պե տա կան ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Դրա  9-րդ հոդ վա-
ծի հա մա ձայն` հա մայնքն ի րա վունք ու նի օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով ստեղ ծել հա մայն քային ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու-
թյուն ներ (ՀՈԱԿ): Հա մայն քի ա նու նից ՀՈԱԿ ստեղ ծում է հա-
մայն քի ղե կա վա րը: Իսկ կազ մա կեր պու թյան ստե ղծ ման մա սին 
ո րո շու մը և կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րու թյու նը հաս տա-
տում է հա մայն քի ա վա գա նին: ՀՀ-ում ներ կայումս ան տա ռային 
տն տե սու թյուն վա րող մի  ակ կազ մա կեր պու թյունը « Հայան տառ» 
ՊՈԱԿ-ն է, ո րը շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տա պն դող, 

53  ՀՀ ԱՕ-ի հիմն ական հասկացություններում անտառային տնտեսություն վարող 
անձինք են համարվում մի այն իրավաբանական անձինք և քաղաքացիները: 
Սակայն ՀՀ ԱՕ-ի 18-րդ հոդվածում նշվում են նաև կազմակերպությունները: 
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ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ ու նե ցող բնա պահ պա-
նա կան ո լոր տի ան տա ռա տն տե սա վա րող կազ մա կեր պու թյուն 
է: ՀՀ քաղ. օր.-ին, « Պե տա կան ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ն54 և «« Հայան տառ» պե տա կան ոչ 
առևտ րային կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րու թյու նը հաս տա-
տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 388-Ն ո րոշ մա նը55 հա մա-
պա տաս խան` ՀՀ մար զե րում գոր ծում են « Հայան տառ» ՊՈԱԿ-ի 
մար զային ան տա ռտն տե սու թյուն նե րը` որ պես ՊՈԱԿ-ի մաս-
նա ճյու ղեր (օ րի նակ` « Սյու նի քի ան տա ռտն տե սու թյուն» մաս-
նա ճյուղ): Պե տք է նշել, որ մաս նա ճյու ղե րը չու նեն ա ռան ձին 
ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ, ին չը ո րո շա կի դժ վա րու-
թյուն ներ է ստեղ ծում ան տա ռտն տե սու թյուն նե րում ան տառ կա-
ռա վար ման և ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման 
հա մար: 

2. Այս հոդ վա ծի երկ րո րդ մա սը վե րա բեր վում է ան տա ռային 
տն տե սու թյան նպա տա կնե րին, թեև հոդ վա ծի վեր նա գի րն է «Ան-
տա ռային տն տե սու թյան վար ման սկզ բունք նե րը»: Ի րա կա նում 
հոդ վա ծի այս մա սում տեղ են գտել այն հիմն  ա կան խն դիր նե րը, 
ո րո նց պե տք է հաս նեն ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող նե րը:

 Ան տա ռային տն տե սու թյան վար ման հիմն  ա կան սկզ բունքն 
ան տառ ի է կո հա մա կար գային օգ տա գոր ծումն  է, իսկ նպա տա կը` 
ան տա ռային ռե սուրս նե րի օգ տա գո րծ ման մի  ջո ցով բնակ չու թյան 
պա հա նջ մունք նե րի բա վա րա րումն  է56 (այս մա սին ա նուղ ղա կիո -
րեն նշ վում է մե կ նա բան վող դրույ թում` «ան տառ նե րի ար տա-
դրո ղա կա նու թյան բա րձ րա ցում»): 

 

54 Ընդունվել է 23.10.2001թ., ուժի մե ջ է մտել 03.12.2001թ., ՀՀՊՏ 
2001.12.03/37(169):

55 Ընդունվել է 16.01.2003թ., ուժի մե ջ է մտել 01.05.2003թ., ՀՀՊՏ 
2003.04.30/24(259):

56  Տե´ս Писаренко А.Н., Страхов В.В.,  Лесное хозяйство России. М.: Юриспруденция, 
2004, էջ 46: 
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Հոդ ված 19. Ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող ան ձա նց 
ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը 

Ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող ան ձի նք օգտ վում են սույն 
օ րե նսգր քի 34-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վունք նե րից: Ան-
տա ռային տն տե սու թյուն վա րող ան ձի նք պար տա վոր են` 

ա) ա պա հո վել ան տա ռային  հո ղե րի նպա տա կային օգ տա գոր-
ծումն  ու պահ պա նու մը. 

բ) ա պա հո վել ան տառ նե րի վե րա կա նգ նու մը և ան տա ռա զուրկ 
տա րա ծք նե րի ան տա ռա պա տու մը, դրա նց ար տադ րո ղա-
կա նու թյան բա րձ րաց մա նն ու  ան տա ռային  պա շար նե րի 
ար դյու նա վետ օգ տա գո րծ մա նն ուղղ ված մի  ջո ցա ռումն  ե րի 
ի րա կա նա ցու մը.

գ) ի րա կա նաց նել ան տա ռային հր դեհ նե րի հայտ նա բե րումն  
ու կան խու մը, հա կա հր դե հային ան վտան գու թյան մի  ջո ցա-
ռումն  ե րը, ան տառ նե րի վն ա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն-
նե րի վն ա սա կա րու թյան կան խար գե լու մը.

դ) ա պա հո վել ան տառ նե րի ջրա պա շտ պան, հա կաէ րո զի ոն, 
սա նի տա րա հի գի ե նիկ, ա ռող ջա րա րա կան և այլ օգ տա կար 
հատ կու թյուն նե րի պահ պա նու մը. 

ե) նպաս տել կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյա նն ու 
վե րար տադ րու թյա նը:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

 Ցան կա ցած ան տա ռային տն տե սու թյան գոր ծառ ման հիմ քում 
ՀՀ ամ բո ղջ ան տա ռային օ րե նսդ րու թյունն է: Դրա վկայու թյունն 
այս հոդ վա ծի 1-ին մա սում ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող-
նե րի ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ 34-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րին 
կա տար ված հղումն  է (ա վե լի ման րա մա սն տե´ս 34-րդ հոդ-
վա ծի մե կ նա բա նու թյու նը): Ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող 
սուբյեկտ  նե րն օգտ վում են ի րա վունք նե րի կամ լի ա զո րու թյուն-
նե րի ա վե լի ըն դար ձակ ծա վա լից, քան սահ ման ված է ՀՀ ԱՕ-ի 
34-րդ հոդ վա ծում: Օ րի նակ` « Հայան տառ» ՊՈԱԿ-ի` որ պես ան-
տա ռային տն տե սու թյուն վա րող սուբյեկ տի, բա վա կան ըն դար-
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ձակ լի ա զո րու թյուն ներ ամ րա գր ված են ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
հա մա պա տաս խան ո րո շումն  ե րում, սա կայն այդ լի ա զո րու թյուն-
նե րը ՀՀ կա ռա վար ման լի ա զոր մա րմն  ի ի րա վա սու թյուն նե րի 
շրջա նակ նե րում են: 

ա) Ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող նե րը պար տա վոր են 
ա պա հո վել ան տա ռային հո ղե րի նպա տա կային օգ տա գոր ծու-
մը57 և պահ պա նու թյու նը: Հո ղե րի նպա տա կային օգ տա գո րծ ման 
պա հա նջը, ա ռա ջին հեր թին, ամ րա գր ված է ՀՀ ՀՕ-ում, ո րի 7-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` «Այլ օ րե նք նե րով և դրա նց հի ման վրա ըն-
դուն ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված հո ղե-
րի նպա տա կային և գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյունն ինք նա կամ 
փո փո խե լը հի մք է` 1) պե տա կան կա ռա վար ման և ՏԻՄ ակ տե-
րը, ինչ պես նաև դրա նց հի ման վրա հո ղա մա սե րի առն չու թյա մբ 
կնք ված գոր ծա րք նե րը դա տա կան կար գով ան վա վեր ճա նա չե լու 
հա մար, 2) հո ղի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան-
ցու մը մե ր ժե լու հա մար»: 

Ան տա ռային հո ղե րի պահ պա նու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վոր վում են ՀՀ ԱՕ-ի 8-րդ գլ խի (Ան տառ նե րի պահ պա-
նու թյու նը և պա շտ պա նու թյու նը) և ՀՀ ՀՕ-ի 11-րդ գլ խի (Հո ղե րի 
պահ պա նու թյու նը) կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: 

բ) Ան տա ռա վե րա կա նգն ման և ան տա ռա պատ ման աշ խա-
տանք  նե րն ի րա կա նաց վում են ՀՀ ԱՕ-ի ան տա ռա վե րա կա նգ-
ն ման և ան տա ռա պատ ման դրույթ նե րին (28-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 
31-րդ հոդ ված), ինչ պես նաև լի ա զոր մա րմն  ի ըն դու նած հրա-
ման նե րին հա մա պա տաս խան: 

գ) Ան տառ նե րում հր դե հային ան վտան գու թյան կա նոն նե րի 
պահ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան «ՀՀ 
ան տառ նե րում հր դե հային ան վտան գու թյան կա նոն նե րը հաս-
տա տե լու մա սին» N 589 ո րոշ մա ն58 պա հա նջ նե րին հա մա պա-

57  Հողերի նպատակային նշանակությունը որոշակի նպատակների համար 
հողերի օգտագործման և շահագործման պայմանների, հատկանիշների և 
առանձնահատկությունների համալիրն է (ՀՀ ՀՕ-ի 7-րդ հոդված):

58 Ընդունվել է 19.09.1998թ., ուժի մե ջ է մտել 11.10.1998թ., ՀՀՊՏ 
1998.10.01/24(57):
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տաս խան: Այս ո րոշ մա մբ նա խա տե սվում է, որ  ա ռա վել հր դե-
հավ տա նգ ժա մա նա կա շր ջա նում պե տա կան լի ա զոր մար մի  նը, 
հա մա պա տաս խան տա րած քային կա ռա վար ման մար մի ն նե րն 
ի րե նց ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում ո րո շա կի ան տա ռա մա սե-
րում կա րող են ար գե լել կրակ վա ռե լը` այդ ան տա ռա մա սե րում 
հա մա պա տաս խան ցու ցա նակ տե ղադ րե լով և դրա մա սին մա-
մու լով ու զա նգ վա ծային լրատ վու թյան մյուս մի  ջոց նե րով ի րա-
զե կե լով բնակ չու թյա նը:

դ) Ան տառ նե րի ջրա պա շտ պան, հա կաէ րո զի ոն, սա նի տա րա-
հի գի ե նիկ, ա ռող ջա րա րա կան և այլ օգ տա կար հատ կու թյուն նե-
րի պահ պա նումն  ի րա կա նաց վում է ՀՀ ԱՕ-ում նա խա տես ված 
պահ պա նու թյան, պա շտ պա նու թյան և ան տա ռա վե րա կա նգ նման 
մի  ջո ցա ռումն  ե րի հա մա կար գում նա խա տես ված տար բեր ե ղա-
նակ նե րի և մե  խա նի զմն  ե րի կի րառ մա մբ: 

ե) Ան տա ռի օգ տա կար հատ կու թյուն նե րի և կեն սա բազ մա-
զա նու թյան պահ պա նու թյու նը ևս ի րա կա նաց վում է ՀՀ ԱՕ-ի և 
են թաօ րե նսդ րա կան ակ տե րի շր ջա նակ նե րում: Կեն սա բազ մա-
զա նու թյան պահ պա նու թյան մի  ջո ցա ռումն  ե րը և մե  խա նի զմ-
նե րը սահ ման ված են նաև « Կեն դա նա կան աշ խար հի մա սին», 
« Բու սա կան աշ խար հի մա սին» և «ԲՀՊՏ-նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք -
նե րում: Սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը ձևա կե րպ ված են 
ընդ հա նուր կեր պով և դրա նց չկա տար ման ոչ բո լոր դեպ քե րի 
հա մար է վրա հաս նում օ րեն քով նա խա տես ված պա տաս խա-
նատ վու թյուն (այս մա սին ա վե լի մա նրա մա սն տե´ս ի րա վա բա-
նա կան պա տաս խա նատ վու թյան վե րա բե րյալ սույն մե կ նա բա-
նու թյան 3-րդ և 4-րդ մա սե րը): 

 Հոդ ված 20. Ան տա ռային տն տե սու թյան վար ման հետ 
չկապ ված աշ խա տա նք ներ կա տա րե լու կար գը

1. Պե տա կան ան տա ռային  հո ղե րում ան տա ռային տն տե սու-
թյան վար ման և ան տա ռօգ տա գո րծ ման հետ չկապ ված շի նա-
րա րա կան ու պայ թեց ման աշ խա տա նք նե րի, օգ տա կար հա նա-
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ծո նե րի ար դյու նա հան ման, մա լուխ նե րի, խո ղո վա կա շա րե րի և 
այլ կո մու նի կա ցի ա նե րի  ան ցկաց ման, հո րատ ման և այլ աշ խա-
տա նք նե րն ի րա կա նաց վում են  պե տա կան կա ռա վար ման լի ա-
զոր ված մա րմն  ի  տված հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա: Հա մա-
ձայ նու թյու նը տր վում է բնա պահ պա նա կան փոր ձա քն նու թյան 
դրա կան եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա: 

2. Սույն հոդ վա ծով սահ ման ված աշ խա տա նք նե րի ի րա կա-
նաց ման կար գը սահ մա նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյու նը:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծը վե րա բեր ում է ան տառ նե րի և ան-
տա ռային հո ղե րի տա րած քում ան տա ռային տն տե սու թյան հետ 
չկապ ված աշ խա տա նք նե րի (շի նա րա րա կան ու պայ թեց ման 
աշ խա տա նք նե րի, օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման, 
մա լուխ նե րի, խո ղո վա կա շա րե րի և այլ կո մու նի կա ցի ա նե րի  
ան ցկաց ման, հո րատ ման և այլ աշ խա տա նք նե ր) կա տար ման ըն-
թաց քին: Թվա րկ ված աշ խա տա նք նե րի տե սակ նե րը սպա ռիչ չեն, 
ուս տի այլ աշ խա տա նք նե րի կա տար ման դեպ քում ևս պե տք է 
պահ պան վեն դրա նց վե րա բե րյալ ՀՀ է կո լո գիա կան օ րե նսդ րու-
թյան պա հա նջ նե րը: 

2. Վե րոգ րյալ աշ խա տա նք նե րի կա տար ման հա մար պա-
հանջ  վում է ան տառ նե րի կա ռա վար ման ո լոր տի պե տա կան լի-
ա զոր մա րմն  ի (ՀՀ ԳՆ) հա մա ձայ նու թյու նը: Հա մա ձայ նու թյու նը 
տրա մա դր վում է « Պե տա կան ան տա ռային հո ղե րում ան տա-
ռային տն տե սու թյան վար ման և ան տա ռօգ տա գո րծ ման հետ 
չկապ ված աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նե-
լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 1045-Ն ո րոշ մա ն59 հա մա պա-
տաս խան: Պե տա կան ան տա ռային  հո ղե րում աշ խա տա նք ներ 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան 
ան ձի նք (այ սու հետ` դի մու մա տու) դի մում են ներ կայաց նում լի ա-

59 Ընդունվել է 30.08.2007թ., ուժի մե ջ է մտել 13.10.2007թ., ՀՀՊՏ 
2007.10.03/49(573):
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զոր ված  պե տա կան  մար մի ն: Դի մու մի ն կից պե տք է ներ կայաց-
վի աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ, լի ա-
զոր ված  պե տա կան  մա րմն  ի  հետ  նա խա պես հա մա ձայ նեց ված 
ա ռա ջադ րան քի հի ման վրա մշակ ված և ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ 
սահ ման ված դեպ քե րում ու  կար գով դրա կան եզ րա կա ցու թյուն 
(եզ րա կա ցու թյուն ներ) ստա ցած նա խագ ծի պատ ճե նը (այ սու հետ` 
փաս տա թղ թե րի փա թեթ): Լի ա զոր ված  պե տա կան  մար մի  նը դի-
մու մը և  դի մու մի ն կից ներ կայաց ված փաս տա թղ թե րի փա թե թը 
ստա նա լուց  հե տո ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի (ան տա ռա կա-
ռա վար ման պլան նե րի) հի ման վրա, տա սն աշ խա տան քային օր-
վա ըն թաց քում, ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող կազ մա կեր-
պու թյան  հետ  հա մա տեղ քն նար կում և  դի մու մա տուին գրա վոր 
տե ղե կաց նում է` 1) աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց ման հա մա ձայ-
նու թյուն տրա մադ րե լու, կամ 2) աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նա ցու-
մը մե ր ժե լու մա սին: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան վե րոգ րյալ ո րո շու մն  այդ աշ խա տա նք նե-
րի կա պակ ցու թյա մբ ա ռա ջա ցող հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա-
վո րող մի  ակ ակ տը չէ:

 Օ րի նակ` ըն դեր քաօգ տա գո րծ ման ո լոր տու մ գոր ծու մ են մի  շա րք 
ո րո շու մն  եր, ո րո նք սահ մա նու մ են բնա պահ պա նա կան պա հա նջ ներ 
գոր ծու  նե ու  թյան այդ տե սա կի նա խա գծ ման և ի րա կա նաց ման վե րա-
բե րյալ: 

Ը ստ մե կ նա բան վող հոդ վա ծի` հա մա ձայ նու թյու նը տր վում է 
բնա պահ պա նա կան փոր ձա քն նու թյան դրա կան եզ րա կա ցու թյան 
հի ման վրա: Է կո լո գի ա կան փոր ձա քն նու թյան են թա կա գոր ծու-
նե ու թյան տե սակ նե րը նա խա տես ված են «Շր ջա կա մի  ջա վայ րի 
վրա ազ դե ցու թյան փոր ձա քն նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի (այ-
սու հետ` «Շ ՄԱՓ մա սին» ՀՀ օ րե նք)60 4-րդ հոդ վա ծում, իսկ գոր-

60  Ընդունվել է 20.11.1995 թ., ուժի մե ջ է մտել 14.12.1995 թ., ՀՀԱԺՏ 1995/9:
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ծու նե ու թյան սահ մա նային չա փե րը` «Շր ջա կա մի  ջա վայ րի վրա 
ազ դե ցու թյան փոր ձա քն նու թյան են թա կա նա խա տես վող գոր-
ծու նե ու թյուն նե րի սահ մա նային չա փե րի մա սին» ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան N 193 ո րոշ մա մբ61: 

Գ Լ� Խ 8. ԱՆ ՏԱՌ ՆԵ ՐԻ ՊԱՀ ՊԱ Ն�   �  ՆԸ 
ԵՎ ՊԱ ՇՏ ՊԱ Ն�   �  ՆԸ 

Այս գլ խի մե կ նա բա նու  թյան ա ռար կան ան տառ նե րի պահ պա նու -
թյան և պա շտ պա նու  թյան հիմն  ա կան կազ մա կեր պաի րա վա կան մե -
խա նի զմն  ե րն ու  մի  ջոց նե րն են: Ա ռա նձ նա հա տու կ վեր լու  ծու  թյան են 
են թա րկ վու մ ո լոր տը կար գա վո րող են թաօ րե նսդ րա կան ակ տե րը և 
գնա հատ վու մ է գո րծ նա կա նու մ այդ մի  ջո ցա ռու մն  ե րի ի րա կա նաց-
ման ար դյու  նա վե տու  թյու  նը: Ան տա ռային պե տա կան ծա ռայու  թյան 
վե րա բե րյալ նոր մե  րի վեր լու  ծու  թյան հա մա տե քս տու մ կր կին ան-
գամ ընդ գծ վու մ է ան տառ նե րի կա ռա վար ման մար մի ն նե րի լի ա զո-
րու  թյու ն նե րի հս տակ տա րան ջատ ման կար ևո րու  թյու  նը` ի րա վա կան 
կար գա վոր ման գոյու  թյու ն ու  նե ցող հա կա սու  թյու ն նե րի վե րաց ման 
մի  ջո ցով: 

 Հոդ ված 21. Ան տառ նե րի պահ պա նու թյու նը

1. Ան տա ռի սե փա կա նա տե րե րը, ան տա ռային տն տե սու թյուն 
վա րող ան ձի նք և ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րն ի րա վունք ու նեն 
ան տառ նե րը պահ պա նե լու ինք նա կամ զավ թումն  ե րից, ա պօ-
րի նի հա տումն  ե րից, ա պօ րի նի ա րա ծե ցումն  ե րից, աղ տո տում-
նե րից, աղ բո տումն  ե րից և օ րե նսդ րու թյա մբ ար գել ված ան-
տա ռային կեն սա բազ մա զա նու թյա նը վն աս պատ ճա ռող այլ 
գոր ծո ղու թյուն նե րից և ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խախ տում-
նե րից: 

61  Ընդունվել է 30.03.1999թ., ուժի մե ջ է մտել 25.04.1999թ., ՀՀՊՏ 
1999.04.15/9(75):
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2. Ան տա ռի սե փա կա նա տե րե րը, ան տա ռային տն տե սու թյուն 
վա րող ան ձի նք և ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րը պար տա վոր են` 

ա) պահ պա նել հա կա հր դե հային ան վտան գու թյան կա նոն նե-
րը.

բ) մշա կել և ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան մի  ջո ցա ռում-
նե րի հա մա լիր ծրագ րեր հր դեհ նե րի հայտ նա բեր ման և 
մար ման ուղ ղու թյա մբ, այդ թվում՝ կա ռու ցել և վե րա նո րո-
գել հա կա հր դե հային նշա նա կու թյան ճա նա պա րհ նե րը.

գ) հր դեհ նե րի հայտ նա բեր ման դեպ քում ա հա զան գել և ներ -
գրա վել մաս նա գի տաց ված հր շեջ ծա ռայու թյուն նե րին և 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին: 

3. Ան տա ռային  հո ղե րի հա րա կից տա րա ծք նե րում օբյե կտ-
նե րի նա խագ ծու մը, տե ղա բաշ խու մը, շի նա րա րու թյու նը և գոր-
ծար կու մը պե տք է ա պա հո վեն ան տառ նե րի վի ճա կի վրա 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րի կան խար գե լու մը: Տա րա ծք նե-
րի ան տա ռային  հո ղե րին հա րա կից լի նե լը ո րոշ վում է տվյ ալ 
գոր ծու նե ու թյան բնա պահ պա նա կան փոր ձա քն նու թյան հի ման 
վրա: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Ան տառ նե րի ի րա վա կան պահ պա նու թյու նը62 ՀՀ ան-
տա ռային օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րի 
այն հա մա կա րգն է, որն ուղղ ված է ան տառ նե րի ռա ցի ո նալ 
օգ տա գո րծ մա նը, հի վան դու թյուն նե րից և վնա սա տու նե րից 
դրա նց պա շտ պա նու թյա նը և հր դեհ նե րից, ա պօ րի նի գոր-
ծո ղու թյուն նե րից ան տառ նե րի պահ պա նու թյան կազ մա-
կերպ  մա նը: Ան տա ռի ի րա վա կան պահ պա նու թյու նը, որ պես 
հա վա քա կան հաս կա ցու թյուն, նե րա ռում է եր կու խումբ գոր-
ծո ղու թյուն ներ՝ ան տառ նե րի պահ պա նու թյուն և պա շտ պա-
նու թյուն: 

62 Անտառների իրավական պահպանություն ասելով պետք է հասկանալ 
ՀՀ անտառային օրենսդրությունում տեղ գտած այն իրավական, կազմա-
կերպական և տնտեսական մի ջոցների ամբողջությունը, որոնցով ապա-
հովվում է անտառների բանական օգտագործում և պահպանություն: 



93Գ Լ� Խ 8

ՀՀ-ում ան տառ նե րի պահ պա նու թյունն ի րա կա նաց նում են 
ան տա ռի սե փա կա նա տե րե րը, ան տա ռային  տն տե սու թյուն վա-
րող ան ձի նք և ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րը: Այս սուբյե կտ նե րին ՀՀ 
ԱՕ-ն ի րա վունք է վե րա պա հում պահ պա նե լու ան տառ նե րը մի  
շա րք ա պօ րի նի, ան տա ռային կեն սա բազ մա զա նու թյա նը վն աս 
պատ ճա ռող գոր ծո ղու թյուն նե րից և ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան 
խախ տումն  ե րից: 

 Ան տա ռային հո ղե րն ինք նա կամ զավ թե լու հա մար նա-
խա տես վում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն (տե´ս 
ՎԻ ՎՕ-ի 64-րդ հոդ ված), իսկ ա պօ րի նի հա տումն  ե րի հա մար 
և´ վար չա կան (տե´ս ՎԻ ՎՕ-ի 66-րդ հոդ ված), և´ քրե ա կան 
(տե´ս ՀՀ քրե ա կան օ րե նսգր քի63 64-րդ հոդ ված) պա տաս խա-
նա տվու թյուն: Ան տա ռային կեն սա բազ մա զա նու թյա նը վն աս 
պատ ճա ռող այլ գոր ծո ղու թյու ննե րի ներ քո պե տք է հաս կա նալ 
վն ա սա կար ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող ցան կա ցած գոր ծու նե ու-
թյուն, ո րի հետ օ րեն քը կա պում է բա ցա սա կան ի րա վա կան հե-
տևանք  ներ: 

Չ նայած այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ պայ քա րը պահ պա նու-
թյան սուբյեկ տի ի րա վունքն է: Միև նույն ժա մա նակ նա պար տա-
վոր է ձեռ նար կել ան հրա ժե շտ մի  ջոց ներ, օ րի նակ` ան տառ նե րն 
աղ տո տու մի ց պահ պա նե լու հա մար: Այ սի նքն, հա մա պա տաս խան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ան հրա ժեշ տու թյու նը թե լա դր-
վում է ո րո շա կի ի րա վի ճա կով և պայ մա նա վոր ված չէ սուբյեկ տի 
հայե ցո ղու թյա մբ: Ան տա ռի սե փա կա նա տե րը կամ օգ տա գոր ծո-
ղը, իր հեր թին, պե տք է ձե ռն պահ մն ա այն պի սի գոր ծո ղու թյուն-
նե րի կա տա րու մի ց, ո րո նք կա րող են, օ րի նակ` աղ բո տել կամ 
ու նե նալ այլ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ան տառ նե րի և ան տա-
ռային հո ղե րի վրա: 

Օ րի նակ` ՀՀ ԱՕ-ի 47-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի բ) են թա կե տի 
հա մա ձայն` սե փա կա նա տե րը կա րող է ժամկ  ե տից շուտ դա դա-
րեց նել ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի օգ տա գո րծ ման ի րա-

63 Ընդունվել է 18.04.2003թ., ուժի մե ջ է մտել 01.08.2003թ., ՀՀՊՏ 
2003.05.02/25(260):
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վուն քը, ե թե ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րը խախ տում են ան տա ռի 
օգ տա գո րծ ման սահ ման ված կա նոն նե րը: 

2. Ան տառ նե րի պահ պա նու թյան մի  ջոց նե րի հա մա կար գում 
նե րառ վում են նաև ան տա ռային հր դեհ նե րի կան խար գե լումն  
ու դրա նց դեմ պայ քա րը: Ան տառ նե րում հա կա հր դե հային ան-
վտան գու թյան ընդ հա նուր և գոր ծու նե ու թյան տար բեր տե սակ-
նե րի հա մար հա տուկ կա նոն նե րը սահ ման վում են ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան «ՀՀ ան տառ նե րում հր դե հային ան վտան գու թյան 
կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» N 589 ո րոշ մա մբ: Սա կայն 
այս ո րո շու մը հր դեհ նե րի հայտ նա բեր ման և մար ման ուղ ղու-
թյա մբ մի  ջո ցա ռումն  ե րի հա մա լի ր մշակ ման և ի րա կա նաց ման 
կա րգ չի նա խա տե սում: Այն ըն դուն վել է նախ կին օ րե նսգր քի 
գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում և գործող ԱՕ-ի պահանջներին համա-
պատասխանեցնելու կարիք ունի  (տե 'ս նաև ՀՀ ԱՕ-ի 19-րդ, 34-
րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյուն նե րը): 

3. Այս հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված հա ջո րդ մե  խա-
նիզ մն  ան տա ռային հո ղե րի հա րա կից տա րա ծք նե րում օ րեն քով 
նա խա տես ված գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի ի րա կա նաց ման 
հետ ևան քով ան տառ նե րի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե-
րի կան խար գե լումն  է` շր ջա կա մի  ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան 
փոր ձա քն նու թյան ան ցկաց ման մի  ջո ցով: Պահ պա նու թյան այս 
մե  խա նիզ մը կի րա ռե լու հա մար ան հրա ժե շտ է, որ պես զի` 1. նա-
խա տես վող գոր ծու նե ու թյունը են թա կա լի նի փոր ձա քն նու թյան` 
ել նե լով «Շ ՄԱՓ մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հա նջ նե րից, 2. պե տա կան 
կա ռա վար ման լի ա զոր մար մի  նը ո րո շի գոր ծու նե ու թյան ի րա-
կա նաց ման տա րած քի` ան տա ռային  հո ղե րին հա րա կից լի նե լը: 
Կար ծում ենք, որ հա րա կից տա րած քի սահ ման նե րի ո րոշ ման 
չա փա նիշ նե րը պե տք է նա խա տես վեն ՀՀ ԱՕ-ով, իսկ լի ա զոր 
պե տա կան մար մի  նը պե տք է ո րո շումն  եր կայաց նի այդ չա փա-
նիշ նե րի հի ման վրա: 

Բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րի կան խար գե լու մը պե տք է 
ի րա կա նաց վի օբյե կտ նե րի նա խա գծ ման, տե ղա բա շխ ման, շի-
նա րա րու թյան և գոր ծա րկ ման դեպ քե րում: Այս պա հան ջը հա մա-
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հունչ է «Շ ՄԱՓ մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի « նա խա տես վող 
գոր ծու նե ու թյուն» հաս կա ցու թյան ձևա կե րպ մա նը64: 

 Հոդ ված 22. Ան տառ նե րի պա շտ պա նու թյու նը

1. Ան տա ռի սե փա կա նա տե րե րը, ան տա ռային տն տե սու թյուն 
վա րող ան ձի նք և ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րը պար տա վոր են ան-
տառ նե րը պա շտ պա նել վն ա սա կար օր գա նի զմն  ե րի զա նգ վա-
ծային բազ մա ցումն  ե րից, ինչ պես նաև բնա կան այլ վն ա սա կար 
ազ դե ցու թյուն նե րից: 

2. Ան տառ նե րի պա շտ պա նու թյու նը վն ա սա կար օր գա նի զմն  ե-
րից և հի վան դու թյուն նե րից նե րա ռում է հետ ևյալ մի  ջո ցա ռումն  ե-
րի ի րա կա նա ցու մը. 

ա) ան տա ռա պա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն ներ.
բ) ան տա ռի վն ա սա տու նե րի ու հի վան դու թյուն նե րի կան-

խար  գե լում. 
գ) սա նի տա րա կան հա տումն  եր: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ան տառ նե րի պա շտ պա-
նու թյուն է հա մար վում  վն  ա սա կար օր գա նի զմն  ե րի (վն  ա սա տու-
նե րի և հի վան դու թյուն նե րի) կող մի ց ան տառ նե րի ոչն չաց ման, 
չո րաց ման, օգ տա կար հատ կու թյուն նե րի կո րս տի կան խար գել-
մա նը և սա նի տա րա կան վի ճա կի բա րե լավ մա նն ուղղ ված հա-
մա լիր մի  ջո ցա ռումն  ե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Ե թե ան տառ նե րի պահ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում էր մի  
քա նի ուղ ղու թյուն նե րով, ա պա ան տառ նե րի պա շտ պա նու թյան 
հիմն  ա կան ուղ ղու թյու նը վն ա սա կար օր գա նի զմն  ե րի (վն  ա սա-
տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի) դեմ պայ քա րն է: ՀՀ ԱՕ-ի նա-
խո րդ հոդ վա ծում պահ պա նու թյու նը սահ ման ված էր որ պես 
ի րա վունք, իսկ այս հոդ վա ծում պա շտ պա նու թյու նը սահ ման-
վում է որ պես պար տա կա նու թյուն: Կար ծում ենք` ի րա վունք նե-

64 «Նախատեսվող գործունեություն»` նախատեսվող տնտեսական, սոցիալա-
կան և այլ գործունեություն (կառուցում, վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնի-
կական վերազինում, լուծարում):
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րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ նա խո րդ հոդ վածի 
1-ին մա սում ներ կայաց ված նկա տա ռու մը վե րա բե րում է նաև 
այս պա րա գային: 

2. Ան տառ նե րի պա շտ պա նու թյա մբ զբաղ վող սուբ յեկտ նե րը 
պար տա վոր են ի րա կա նաց նել ե րեք խումբ մի  ջո ցա ռումն  եր` ա) 
ան տա ռա պա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն ներ, բ) ան տա ռի 
վն ա սա տու նե րի ու հի վան դու թյուն նե րի կան խար գե լում, գ) սա-
նի տա րա կան հա տումն  եր: Ընդ ո րում` ան տառ նե րի պա շտ պա-
նու թյունն ի րա կա նաց վում է ոչ մի  այն վն ա սա տու նե րի և հի վան-
դու թյուն նե րի կան խար գել ման, այլ նաև ար դեն իսկ տա րած ված 
հի  վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի մի  ջո ցով: ՀՀ ԱՕ-ի այս գլ խի 
մյուս հոդ ված նե րով նա խա տես ված չէ ան տառ նե րի պա շտ պա-
նու թյան ուղ ղու թյա մբ կա տար վե լիք աշ խա տա նք նե րը կար գա վո-
րող են թաօ րե նսդ րա կան ակ տե րի ըն դուն ման պա հա նջ: Օ րի նակ` 
ան հաս կա նա լի է, թե ինչ կար գով պե տք է ի րա կա նաց վեն ան-
տառ ապա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն նե րն ու ինչ հա ճա-
խա կա նու թյա մբ, կամ ինչ պես պե տք է պե տա կան կա ռա վար ման 
մար մի  նը կազ մա կեր պի վն ա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի 
կան խար գել ման մի  ջո ցա ռումն  ե րը: Այս հար ցե րի պա տաս խան-
նե րը պե տք է տր վեն են թաօ րե նսդ րա կան կար գա վոր ման մի  ջո-
ցով: 

 Հոդ ված 23. Ան տա ռա պա թո լո գի ա կան 
ու սումն  ա սի րու թյուն նե րը

1. Ան տա ռա պա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն նե րն ի րա-
կա նաց վում են վն ա սա տու նե րի ու հի վան դու թյուն նե րի զար գաց-
ման, տա րած ման օ րի նա չա փու թյուն նե րը պար զա բա նե լու, վն ա-
սա կա րու թյան կան խար գել ման ար դյու նա վետ մի  ջո ցա ռումն  ե րի 
նա խագ ծե րի մշակ ման ու ի րա կա նաց ման նպա տա կով:

2. Ան տա ռա պա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի մի  ջո  ցով 
գնա հատ վում է ան տառ նե րի սա նի տա րա կան վի ճա կը, ո րոշ վում 
են հի վա նդ, չո րա ցող և չո րա ցած ծա ռե րի քա նա կը, սա նի տա րա-
կան հա տումն  ե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը և դրա նց ծա վալ նե րը:
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3. Ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող ան տա ռօգ տա գոր ծող -
ներն ի րե նց տի րա պետ ման տակ գտն վող ան տառ նե րում պար-
տա վոր են ի րա կա նաց նել ան տա ռա պա թո լո գի ա կան ուսումն  ա սի-
րու թյուն ներ՝ ան տառ նե րի սա նի տա րա կան վի ճա կի վե րա բե րյալ 
ան հրա ժե շտ տվյ ալ ներ ստա նա լու նպա տա կով:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Ան տառ նե րի պա շտ պա նու թյան մի  ջոց նե րից մե  կն ան տառա-
պա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյունն է65: Ըստ ՀՀ ԱՕ-ի` ան-
տառա պա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն նե րն ի րա կա նաց-
վում են վն ա սա տու նե րի ու հի վան դու թյուն նե րի զար գաց ման, 
տա րած ման օ րի նա չա փու թյուն նե րը պար զա բա նե լու, վն ա սա կա-
րու թյան կան խար գել ման ար դյու նա վետ մի  ջո ցա ռումն  ե րի նա-
խագ ծե րի մշակ ման ու ի րա կա նաց ման նպա տա կով: Ան տառա-
պա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն նե րն ի րա կա նաց վում են 
ըն թա ցիկ-օ պե րա տիվ, ար շա վային, վեր գետ նյա և ա վի ա ցի ոն 
ե ղա նակ նե րո վ66: 

2. Ան տառ ապա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի ար-
դյուն քում գնա հատ վում է ան տառ նե րի սա նի տա րա կան վի ճա կը: 
Այդ գնա հա տա կա նը պա րու նա կում է տե ղե կու թյուն ներ ան տառ-
նե րի աղ բոտ վա ծու թյան, չո րա ցող և չո րա ցած ծա ռե րի քա նա կի, 
սա նի տա րա կան հա տումն  ե րի ան հրա ժեշ տու թյան և դրա նց ծա-
վալ նե րի վե րա բե րյալ: 

«Ան տա ռային տն տե սու թյան կա ռա վար ման պլան նե րի 
հրա հան գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան 
նա խա րա րի N 130-Ն հրա մա նը կար գա վո րում է ան տառ ա-
պա  թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
կա պակ ցու թյա մբ ա ռա ջա ցող ո րոշ հա րա բե րու թյուն ներ: Մաս-
նա վո րա պես, սահ ման վում են ծա ռե րի վն աս վա ծու թյան աս-
տի ճա նի ո րոշ ման հիմն  ա կան մե  թոդ նե րը, ու սումն  ա սի րու-

65 Որպես «անտառապաթոլոգիական ուսումն ասիրություն» եզրույթի հոմանիշ 
կիրառվում է նաև «անտառապաթոլոգիական մոնիթորինգ» հասկացությունը:

66 Տե´ս Лесная энциклопедия: В 2-х т./Гл.ред. Воробьев Г.И.; Ред.кол.: Анучин 
Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1985, էջ 563: 
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թյուն նե րի ար դյունք նե րի գնա հատ ման քար տում նե րառ վե լիք 
տե ղե կու թյուն նե րը, ինչ պես նաև դրույթ ներ գնա հատ ման ի րա-
կա նաց ման ար դյուն քում տե ղե կու թյուն նե րի տրա մա դր ման 
մա սին: Ան տառ ապա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի 
հա մա կար գի կա տա րե լա գո րծ ման ուղ ղու թյուն նե րն ամ րա -
գրված են «Ան տա ռի ազ գային ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 1232-Ն ո րոշ մա մբ: Այդ ուղ ղու թյուն նե-
րից են` 1) ան տառ ապա շտ պա նա կան հա մա կար գի կա տա րե լա-
գոր ծու մը, նյու թա տեխ նի կա կան բա զայի բա րե լա վու մը և ան-
հրա ժե շտ ի րա վա կան ակ տե րի ըն դու նու մը, 2) ան տառ նե րում 
պա թո գեն գոր ծոն նե րի օ պե րա տիվ հայտ նա բեր ման և ախ տո-
րոշ ման ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րա ցու մը, 3) ան տա ռային 
վն ա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի տա րած ման վե րա բե ր-
յալ տվյ ալ նե րի բա զայի ստեղ ծու մը և այլն:

3. Ան տառ նե րի պա շտ պա նու թյան մի  ջո ցա ռումն  ե րի (այդ թվում 
նաև ան տառ ապա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն նե րը) ի րա-
կա նաց ման պար տա կա նու թյու նը կրում են ՀՀ ԱՕ-ի 22-րդ հոդ-
վա ծում նա խա տես ված բո լոր սուբյե կտ նե րը: Այ դու հան դե րձ, այս 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սն ա ռա նձ նաց նում է ան տա ռային տն տե սու-
թյուն վա րող ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րին` որ պես ի րե նց տի րա-
պետ ման և օգ տա գո րծ ման ներ քո գտն վող ան տառ նե րում ան-
տառ ապա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյու ններ ի րա կա նաց նող 
սուբյե կտ նե ր: 

Ը ստ է ու թյան, ան տառ ապա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն-
նե րը տե ղե կատ վա կան հի մք են ան տառ նե րի պա շտ պա նու թյան 
հա ջո րդ եր կու մի  ջո ցա ռումն  ե րի հա մար: 

 Հոդ ված 24. Ան տա ռի վն ա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի 
կան խար գե լու մը

1. Ան տա ռի վն ա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի կան խար-
գել ման մի  ջո ցա ռումն  ե րի ի րա կա նա ցու մը պե տա կան ան տառ նե-
րում կե նտ րո նաց ված կար գով կազ մա կեր պում է պե տա կան կա-
ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի  նը:
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2. Աշ խա տա նք նե րն ի րա կա նաց վում են ան տա ռա պա թո լո գի-
ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի հի ման վրա:

3. Ան տա ռի վն ա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի վն ա սա կա-
րու թյան կան խար գել ման աշ խա տա նք նե րում կի րառ վում են ան-
տա ռային է կո հա մա կար գե րի և շր ջա կա մի  ջա վայ րի  նկատ մա մբ 
նվա զա գույն բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող ե ղա նակ նե րը 
և մե  թոդ նե րը:

 Նա խա պատ վու թյու նը տր վում է վն ա սա տու նե րի ու հի վան-
դու թյուն նե րի վն ա սա կա րու թյան կան խար գել ման կեն սա բա նա-
կան ե ղա նակ նե րին:

4. Ան տա ռի վն ա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի վն ա սա-
կա րու թյան կան խար գել ման աշ խա տա նք նե րն ի րա կա նաց վում 
են սույն օ րե նսգր քի և ան տառ նե րի սա նի տա րա կան հա տումն  ե-
րի կա նոն նե րի հա մա ձայն: 

Ան տառ նե րի սա նի տա րա կան հա տումն  ե րի կա նոն նե րը հաս-
տա տում է պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի  նը:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծն ընդ հա նուր գծե րով է ան դրա դառ նում 
ան տառ նե րի վն ա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի կան խար-
գել մա նը: Չնայած հոդ վա ծի վեր տա ռու թյա նը` այն ընդ հան րա-
պես չի ան դրա դառ նում կան խար գե լիչ մի  ջո ցա ռումն  ե րի կազ մի ն 
և ի րա կա նաց ման պայ ման նե րին: Մի նչ դեռ ան տա ռային հր դեհ-
նե րից հե տո վն ա սա տու նե րը և հի վան դու թյուն նե րն ան տա ռային 
ռե սուրս նե րը վն ա սող հի մն  ա կան բնա կան գոր ծոն նե րից են: 

Այս հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ան տա ռի վն ա սա տու նե րի 
և հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման մի  ջո ցա ռումն  ե րի ի րա-
կա նա ցու մը պե տա կան ան տառ նե րում կե նտ րո նաց ված կար գով 
կազ մա կեր պում է պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի -
նը: Այս պա րա գայում ծա գում են հետ ևյալ հար ցե րը. 1. ո րո՞նք են 
կան խար գել ման մի  ջո ցա ռումն  ե րը, 2.  պե տա կան կա ռա վար ման 
լի ա զոր մար մի  նն ինչ պե՞ս է կազ մա կեր պում այդ մի  ջո ցա ռումն  ե-
րի ի րա կա նա ցու մը: Այս հար ցե րի պա տաս խան նե րը բա ցա կայում 
են ՀՀ ԱՕ-ում և դրա հի ման վրա ըն դուն ված այլ ի րա վա կան ակ-



100 ՄԱՍ 1.  ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

տե րում: Մի նչ դեռ ան տառ նե րի պա շտ պա նու թյու նը վն ա սա տու-
նե րից և հի վան դու թյուն նե րից ի րա կա նաց վում է մի  շա րք ուղ ղու-
թյուն նե րով. 1.  կան խար գե լիչ մի  ջո ցա ռումն  ե րի ծրագ րա վո րում և 
ի րա կա նա ցում, 2.  սա նի տա րա կան-վե րա կա նգ նո ղա կան (ա ռող-
ջա րարա կան) ա շխա տա նք ներ, 3. ան տա ռա նյու թի պա շտ պա նու-
թյա նն ուղղ ված մի  ջո ցա ռումն  եր և այլն: 

2. Երկ րո րդ մա սի մե կ նա բա նու թյու նը տե՛ս նա խոր դ հոդ վա-
ծում:

3. ՀՀ ԱՕ-ի սույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հիմն  ա կան պա հա նջն այն 
է, որ ան տառ նե րի պա շտ պա նու թյան աշ խա տա նք նե րի մե  թոդ նե րն 
ու ե ղա նակ նե րը չպե տք է վն աս պատ ճա ռեն ան տա ռային է կո հա-
մա կար գե րին և շր ջա կա մի  ջա վայ րին:  Այդ նպա տա կով ՀՀ ԱՕ-ն 
նա խա պատ վու թյուն է տա լիս վն ա սա տու նե րի ու հի վան դու թյուն-
նե րի վն ա սա կա րու թյան կան խար գել ման կեն սա բա նա կան ե ղա-
նակ նե րին: Ի հար կե, չեն ման րա մաս նեց վում նվա զա գույն ազ դե-
ցու թյուն ու նե ցող ե ղա նակ նե րն ու մե  թոդ նե րը: 

 Հոդ ված 25. Սա նի տա րա կան հա տումն  ե րը 

1. Սա նի տա րա կան հա տումն  ե րը կա տար վում են ան տառ նե-
րի սա նի տա րա կան վի ճա կի բա րե լավ ման, ինչ պես նաև վն ա-
սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան 
հետ ևան քով կեն սու նա կու թյու նը կո րց րած կամ ցցա չոր և չո րա-
ցած ծա ռե րի ոչն չաց ման նպա տա կով: 

2. Սա նի տա րա կան հա տումն  ե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը և ծա-
վալ նե րը պե տք է հիմն  ա վոր վեն ան տա ռա պա թո լո գի ա կան ու-
սումն  ա սի րու թյուն նե րի կամ մո նի թո րին գի ար դյուն քում ստաց-
ված տվյ ալ նե րի հի ման վրա: 

3. Ան տառ նե րում կի րառ վում է սա նի տա րա կան հա տումն  ե րի 
եր կու տե սակ` հա մա տա րած և ընտ րո վի:

4. Հա մա տա րած սա նի տա րա կան հա տումն  ե րն ի րա կա նաց-
վում են չո րա ցած, հր դեհ նե րի, վն ա սա տու նե րի ու հի վան դու-
թյուն նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան հետ ևան քով կեն սու նա-
կու թյու նը կո րց րած տն կա րկ նե րում և ծա ռուտ նե րում:
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5. Հա մա տա րած սա նի տա րա կան հա տումն  ե րի են թա րկ-
ված ան տա ռային  հո ղե րում պար տա դիր ի րա կա նաց վում են ան-
տա ռա վե րա կա նգն ման մի  ջո ցա ռումն  եր:

6. Ընտ րո վի սա նի տա րա կան հա տումն  ե րն ի րա կա նաց նե լիս 
հատ վում են ցցա չոր, չո րա ցած, վն ա սա տու նե րի ու հի վան դու-
թյուն նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան հետ ևան քով կեն սու նա-
կու թյու նը կո րց րած ա ռան ձին ծա ռեր:

7. Սա նի տա րա կան հա տումն  ե րն ի րա կա նաց վում են պե տա-
կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մա րմն  ի թույլտ վու թյա մբ:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Ան տառ նե րի պա շտ պա նու թյան ՀՀ ԱՕ-ով նա խա տես ված 
վեր ջին մի  ջո ցա ռու մը սա նի տա րա կան հա տումն  է: ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` սա նի տա րա կան հա տումն  եր են  ան տառ-
նե րի սա նի տա րա կան վի ճա կի բա րե լավ ման նպա տա կով վն ա-
սա տու նե րի ու հի վան դու թյուն նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան 
հետ ևան քով կեն սու նա կու թյու նը կո րց րած կամ ցցա չոր և չո րա-
ցած ծա ռե րի հա տումն  ե րը: ՀՀ կա ռա վա րու թյան «Խ նամ քի և սա-
նի տա րա կան հա տումն  ե րի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նե լու 
մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 897-Ն ո րոշ ման 42-րդ կե տի հա-
մա ձայն` սա նի տա րա կան հա տումն  ե րն ի րա կա նաց վում են տն-
կա րկ նե րում՝ բնա կա նո րեն տա պալ ված, ցցա չոր, քա մա տա պալ, 
ձնա կո տոր, ինչ պես նաև հի վան դու թյուն նե րով և վն ա սա տու-
նե րով վա րակ ված, հր դեհ նե րի հետ ևան քով կեն սու նա կու թյու-
նը կո րց րած ծա ռե րի հե ռաց մա մբ: Այ սի նքն՝ ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան ո րոշ մա մբ նա խա տես վում է հա տումն  ե րի ի րա կա նաց ման 
դեպ քե րի ա վե լի լայն ցա նկ: Այդ ո րոշ ման հա մա ձայն՝ սա նի տա-
րա կան  հա տումն  ե րը կա տար վում են մատ ղաշ և մի  ջա հա սակ 
ան տառ նե րում և  նպա տա կաուղղ ված են ան տա ռի կեն սու նա-
կու թյան և ար տադ րո ղա կա նու թյան բա րձ րաց մա նը,  սա նի տա-
րա կան  վի ճա կի բա րե լավ մա նը, կայու նու թյա նը, տն տե սա պես 
ար ժե քա վոր տն կա րկ նե րի ձևա վոր մա նը և դրա նց պահ պա նու-
թյան ա պա հով մա նը:

2. Սա նի տա րա կան հա տումն  ե րի կա տար ման ան հրա ժեշ-
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տու թյու նը, ծա վալ նե րը և ժամկ  ետ նե րը ո րոշ վում են ան տա ռա-
պա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի (տե՛ս 24-րդ հոդ վա-
ծի մե կ նա բա նու թյու նը) կամ մո նի թո րին գի (տե՛ս 17-րդ հոդ վա ծի 
մե կ նա բա նու թյու նը) ար դյունք նե րի հի ման վրա: 

3-7. ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծի 3-ից 7-րդ մա սե րը կար գա վո-
րում են ընտ րո վի և հա մա տա րած սա նի տա րա կան հա տումն  ե-
րի ի րա կա նաց ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը: Սա-
նի տա րա կան  հա տումն  ե րը հա մար վում են հա մա տա րած, ե թե 
կտր վում են ան տա ռի 0.1 և ա վե լի հեկ տար տա րած քի ծա ռե-
րը: Հա մա տա րած  սա նի տա րա կան  հա տումն  ե րն ի րա կա նաց-
վում են կեն սա բա նա կան կայու նու թյու նը կո րց րած տն կարկ -
նե րում և նշա նակ վում են ան կախ տն կար կի տա րի քից այն 
դեպ քում, երբ ընտ րո վի սա նի տա րա կան  հա տումն  ե րի մի  ջո ցով 
հնա րա վոր չէ ա պա հո վել տն կա րկ նե րի ա ռող ջա ցու մը: Ընտ րո-
վի  սա նի տա րա կան  հա տումն  ե րը պար տա դիր պե տք է ի րա կա-
նաց վեն ծա ռե րի նախ նա կան դրո շմ մա մբ:

Տն կա րկ նե րի վն աս վա ծու թյան աս տի ճա նի հե տա զո տու թյան 
հա մար ան տա ռի յու րա քան չյուր տե ղա մա սում հիմն  ա դր վում են 
փոր ձահ րա պա րակ ներ, ո րոն ցում կա տար վում է ծա ռե րի հաշ-
վա ռում՝ ըստ ծա ռե րի վի ճա կի կար գը (կա տե գո րի ա) բնո րո շող 
սա նդ ղա կի: Մի նչև 50 հեկ տար տե ղա մա սում փոր ձահ րա պա րա-
կի տա րած քը պե տք է կազ մի  ընդ հա նուր տա րած քի 2 տո կո սից 
ոչ պա կաս, իսկ 50 հեկ տա րից ա վե լի ի դեպ քում՝ 0.5 տո կո սից ոչ 
պա կաս: 

Հա նձ նա խմ բի կող մի ց կա զմ ված հա մա տա րած սա նի տա-
րա կան  հատ ման հե տա զոտ ման ակ տը նե րա ռում է հետ ևյալ 
տե ղե կու թյուն նե րը՝ ան տա ռի խում բը, տն կար կի ան տա ռա-
գնա հատ ման բնու թա գի րը, ծա ռա տա պալ ման պատ ճա ռը, հա-
մա տարած  սա նի տա րա կան  հատ ման ան հրա ժեշ տու թյան հիմ-
նա վո րու մը, հատ ման ժա մա նա կա հատ վա ծը, տեխ նո լո գի ան, 
հե տա գա ան տա ռա վե րա կա նգն ման մի  ջո ցա ռումն  ե րի հա նձ նա-
րա րա կա նը, վա րա կի կամ վն ա սի կան խար գել ման մի  ջո ցա ռում-
նե րը («Խ նամ քի և սա նի տա րա կան հա տումն  ե րի ի րա կա նաց ման 
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կար գը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 897-Ն ո րո-
շում): 

Սա նի տա րա կան հա տումն  ե րի ար դյուն քում ի րա կա նաց վում 
է բնա փայ տի մթե րում, ո րի հա մար թույլտ վու թյու նը պե տա կան 
կա ռա վար ման լի ա զոր մար մի  նը տրա մադ րում է ՀՀ ԱՕ-ի հա-
մա պա տաս խան հոդ ված նե րով նա խա տես ված կար գով (տե ՛ս, 
օ րի նակ` ՀՀ ԱՕ-ի 13-րդ, 36-րդ, 45-րդ հոդ ված նե րի մե կ նա բա-
նու թյու նը): 

 Հոդ ված 26. Ան տա ռային պե տա կան ծա ռայու թյու նը

1. Ան տա ռային  պե տա կան ծա ռայու թյու նը վե րա հս կո ղու թյուն է 
ի րա կա նաց նում ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան կի րառ ման նկատ-
մա մբ:

2. Ան տառ նե րի պահ պա նու թյու նը և պա շտ պա նու թյունն ի րա-
կա նաց նում է պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մա րմն  ի 
հա մա կար գում գոր ծող ան տա ռային  պե տա կան ծա ռայու թյու նը:

3. Ան տա ռային  պե տա կան ծա ռայու թյան պաշ տո նա տար ան-
ձի նք  պար տա վոր են` 

ա) ի րե նց ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում կան խել ան տա-
ռային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  ե րը.

բ) սահ ման ված կար գով վա րել ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան 
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րը.

գ) ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  ե րի հա մար հա-
մա պա տաս խան պե տա կան մա րմն  ին մի ջ նոր դու թյուն ներ-
կայաց նել ան ձա նց վար չա կան կամ քրե ա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ, ինչ պես նաև 
ի րե նց ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում դա տա րան հայց 
ներ կայաց նել ան տա ռային տն տե սու թյա նը հա սց ված վն ա-
սի հա տուց ման պա հան ջով.

դ) վե րց նել ան տա ռային օ րե նսդ րու թյու նը խախ տող ան ձա նց 
ի րա վա խա խտ ման գոր ծիք կամ ան մի  ջա կան օբյե կտ հա-
մար վող ի րե րն ու փաս տա թղ թե րը. 

ե) քա ղա քա ցի նե րին, պաշ տո նա տար և ի րա վա բա նա կան ան-
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ձա նց ի րե նց ի րա վա սու թյան շր ջա նակ նե րում պար տա դիր 
ցու ցումն  եր տալ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան տա-
ռային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  ե րի և դրա նց հետ ևա նք-
նե րի վե րաց ման վե րա բե րյալ.

զ) ի րե նց ի րա վա սու թյան շր ջա նակ նե րում ըն դու նել ան տա ռ-
օգ տա գո րծ ման կա սեց ման վե րա բե րյալ ո րո շումն  եր. 

է) ի րա կա նաց նել օ րեն քով սահ ման ված  այլ պար տա կա նու-
թյուն ներ:

4. Ան տա ռային  պե տա կան ծա ռայու թյան պաշ տո նա տար ան-
ձի նք ի րա վունք ու նեն` 

ա) ի րե նց ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում կազ մե  լու ար ձա-
նագ րու թյուն ներ ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խախ տում-
նե րի մա սին.

բ) ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս կրե-
լու և օգ տա գոր ծե լու հրա զեն, հա տուկ մի  ջոց ներ` Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված 
կար գով.

գ) ա պա հով վե լու ծա ռայու թյան ի րա կա նաց ման հա մար ան-
հրա ժե շտ տեխ նի կա կան այլ մի  ջոց նե րով.

դ) կրե լու սահ ման ված կար գի հա մազ գե ստ, ո րը տր վում է 
ան վճար:

5. Ան տա ռային  պե տա կան ծա ռայու թյան գոր ծու նե ու թյան 
կար գը սահ ման վում է օ րեն քով:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծը նա խա տե սում է պե տա կան կա ռա վար-
ման լի ա զոր ված մա րմն  ի հա մա կար գում ան տա ռային պե տա-
կան ծա ռայու թյան ստե ղծ ման հնա րա վո րու թյուն: Հոդ վա ծի 1-ին 
և 2-րդ մա սե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ պե տա կան 
ծա ռայու թյան ի րա վա սու թյան ո լո րտն ան տա ռային օ րե նսդ րու-
թյան ի րաց ման նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյու նը, ինչ պես նաև 
ան տառ նե րի պահ պա նու թյու նը և պա շտ պա նու թյունն է: Ան-
տա ռային պե տա կան ծա ռայու թյու նը չի ստե ղծ վել, ուս տի այս 
հոդ վա ծի ա վե լի ման րա մա սն վեր լու ծու թյու նն ան նպա տա կա-
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հար մար է: Այդ մա րմն  ի ստե ղծ ման դեպ քում ան հրա ժե շտ կլի նի 
հս տակ տա րան ջա տել ՀՀ ԲՆ-ի, ՀՀ ԳՆ-ի և այս մա րմն  ի լի ա զո-
րու թյուն նե րը վե րա հս կո ղու թյան ո լոր տում` հի մք ըն դու նե լով ՀՀ 
ԱՕ-ի, «Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի և լի ա զո րու թյուն նե րի տա րան ջատ ման վե րա բե րյալ ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան ո րո շումն  ե րի պա հա նջ նե րը (ա վե լի ման րա մա սն 
տե՛ս 7-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյու նը): 

 Հոդ ված 27. Ան տա ռային պե տա կան ծա ռայու թյան 
պաշ տո նա տար ան ձա նց սո ցի ա լա կան և 
այլ ե րաշ խիք նե րը

1. Պե տու թյու նը ան տա ռային  պե տա կան ծա ռայու թյան պաշ-
տո նա տար ան ձա նց  հա մար ե րաշ խա վո րում է` 

ա) օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով պար տա դիր 
պե տա կան սո ցի ա լա կան ա պա հո վագ րու թյուն.

բ) ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու ժա-
մա նակ ի րե նց ա ռող ջու թյա նը և գույ քին պատ ճառ ված 
վն ա սի հա տու ցում.

գ) ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս հաշ-
ման դա մու թյան դեպ քում նրան, իսկ զոհ վե լու դեպ քում՝ 
նրա ըն տա նի քի ան դամն  ե րին Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով հա մա պա-
տաս խան վճա րով ա պա հո վում.

դ) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված դեպ քե րում և կար գով ան տա ռային պե տա կան 
ծա ռայու թյան պաշ տո նա տար ան ձի  դի մու մի  հի ման վրա 
ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի հետ կապ ված 
նրա և նրա ըն տա նի քի ան դամն  ե րի ան վտան գու թյան 
պաշտ պա նու թյան ա պա հո վում բռ նու թյու նից, ա հա բե կու-
մի ց, այլ ոտնձ գու թյուն նե րից:

2. Ան տա ռային  պե տա կան ծա ռայու թյան աշ խա տող նե րը են-
թա կա են պե տա կան պա շտ պա նու թյան` Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով:
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 Մեկ նա բա նու  թյու ն

ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծն ուղ ղա կի կապ չու նի ՀՀ ԱՕ-ով կար գա-
վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի հետ: Ե թե ան տա ռային պե տա կան 
ծա ռայու թյան պաշ տո նա տար ան ձը հա մար վում է հան րային ծա-
ռայող, ա պա նրա գոր ծու նե ու թյան ե րաշ խիք նե րն ամ րա գր վում 
են հա մա պա տաս խան օ րե նսդ րու թյա մբ: Լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք նե-
րի ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում մի  այն դրա նք պե տք է տեղ գտ-
նեն այս հոդ վա ծում: 

Գ Լ� Խ 9. ԱՆ ՏԱ ՌԱ ՎԵ ՐԱ ԿԱ ՆԳՆ ՄԱՆ ԵՎ 
ԱՆ ՏԱ ՌԱ ՊԱՏ ՄԱՆ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԸ 

Ան տա ռա վե րա կա նգ նման և ան տա ռա պատ ման աշ խա տա նք նե-
րի կա տար ման վե րա բե րյալ ընդ հա նու ր պա հա նջ ներ սահ մա նող ՀՀ 
ԱՕ-ի այս գլ խի վեր լու  ծու  թյա մբ վեր են հան վու մ ի րա վա կան կար-
գա վոր ման այն հիմն  ա կան բա ցե րը, ո րո նց հետ ևան քով այս ո լոր-
տի հա սա րա կա կան հա րա բե րու  թյու ն նե րը չեն են թա րկ վու մ լի ար ժեք 
կար գա վոր ման: Հիմն  ա կան եզ րա կա ցու  թյու նն այն է, որ ան տա ռա-
վե րա կա նգ նման և ան տա ռա պատ ման հա րա բե րու  թյու ն նե րի կար-
գա վոր ման հա մար ՀՀ ԱՕ-ը չի սահ մա նու մ բավարար ե լա կե տե ր: 

Հոդ ված 28. Ան տա ռա վե րա կա նգն ման և ան տա ռա պատ ման 
նպա տակ նե րը

 Ան տա ռա վե րա կա նգն ման և ան տա ռա պատ ման նպա տակ-
նե րն են՝ բա ցա սա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նից վն աս-
ված  ան տա ռային է կո հա մա կար գե րի  դեգ րա դա ցի այի կան-
խար գե լու մը, ան տա ռի այր ված, հատ ված և այլ պատ ճառ նե րով 
ծա ռա զրկ ված, նախ կի նում ան տա ռա ծա ծկ տա րա ծք նե րում 
ան տա ռային  ռե սուրս նե րի վե րա կա նգ նու մը, ան տառ նե րի ար-
տադ րո ղա կա նու թյան բա րձ րաց ման, ինչ պես նաև ան տա-
ռային  կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պան ման, բնա կան վե րա ճի 
և ան տա ռա ծա ծկ տա րա ծք նե րի ընդ լայն ման ա պա հո վու մը:
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 Մեկ նա բա նու  թյու ն

ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծն ամ րագ րում է ան տա ռա պատ ման և 
ան տա ռա վե րա կա նգն ման հիմն  ա կան նպա տակ նե րը: 

Ան տա ռա վե րա կա նգ նման մի  ջո ցով ան տառ ագոյա ցու մը կա րող 
է ըն թա նալ ար հես տա կան (ցա նքս) և բնա կան ճա նա պար հով (բ նա-
կան վե րաճ): Ի տար բե րու թյուն ան տա ռա վե րա կա նգ նման, ան տա-
ռա պա տումն  ի րա կա նաց վում է ան տա ռային և այլ նշա նա կու թյան 
հո ղե րի ոչ ան տա ռա ծա ծկ տա րա ծք նե րում` ար հես տա կան ան տա-
ռային մշա կույթ նե րի հի մն  ման և ա ճեց ման մի  ջո ցով: Ան տա ռա վե-
րա կա նգ նման և ան տա ռա պատ ման ի րա կա նա ցու մն  ան տա ռի սե-
փա կա նա տի րոջ պար տա կա նու թյունն է (ՀՀ ԱՕ, հոդ ված 5): 

ՀՀ ԱՕ-ը բա վա կան մա կե րե սո րեն է կար գա վո րում ան տա ռա-
պատ ման և ան տա ռա վե րա կա նգ նման աշ խա տա նք նե րի ի րա-
կա նաց ման գոր ծըն թա ցը: Օ րի նակ` այս հոդ վա ծի պա րա գայում 
օ րե նս դի րը սահ մա նա փակ վել է մի  այն ան տա ռա վե րա կա նգ-
նման նպա տակ նե րի թվա րկ մա մբ: Մինչդեռ հոդ վա ծում պետք է 
տեղ գտ նեին դրույթ ներ ան տա ռա վե րա կա նգ նման և ան տա ռա-
պատ ման աշ խա տա նք նե րի կա տար ման ժա մա նա կա ցույ ցի և աշ-
խա տա նք նե րի ծա վա լի ո րոշ ման (օ րի նակ` ՀՀ ԱՕ-ն ամ րագ րում 
է, որ ան տա ռա վե րա կա նգ նման աշ խա տա նք նե րի կա տա րու-
մը պար տա դիր է հա մա տա րած սա նի տա րա կան հա տումն  ե րի 
ի րա կա նա ցու մի ց հե տո), ան տա ռա վե րա կա նգն ման և ան տա-
ռա պատ ման նա խագ ծե րի մշակ ման ի րա վա կան հիմ քե րի  (ե թե 
ի րա վաս տե ղծ մար մի  նը նման նա խագ ծե րի մշա կու մը հա մա րում 
է ան հրա ժե շտ) վե րա բե րյալ: 

ՀՀ ԱՕ-ի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ան տա ռա վե րա կա նգ-
նման և ան տա ռա պատ ման աշ խա տա նք նե րի ծա վա լը պե տք է 
ո րոշ վի ան տառա շի նու թյան ար դյուն քում և պե տք է ամ րա գր վի 
ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րում: 

Այն դեպ քե րում, երբ ան տա ռա հա տում ի րա կա նաց նող սուբյեկ-
տի վրա մի  ա ժա մա նակ դր վում է ան տա ռա վե րա կա նգ նման 
պար տա կա նու թյուն, ան տա ռա հատ ման տոմ սը նե րա ռում է նաև 
ան տա ռա վե րա կա նգ նման աշ խա տա նք նե րի պայ ման նե րը: 
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«ՀՀ ան տա ռի ազ գային ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան N 1232-Ն ո րոշ մա մբ նա խա տես ված մի  ջո ցա-
ռումն  ե րի հա մա կար գում նե րառ ված է նաև ան տա ռա վե րա -
կանգն ման և ան տա ռա պատ ման աշ խա տա նք նե րի ար դյու նա-
վե տու թյան բա րձ րաց մա նն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ցան կը: 
Այդ ցան կում նա խա տես վում է ան տա ռա վե րա կա նգ նման և ան-
տա ռա պատ ման ի րա վա կան բա զայի կա տա րե լա գո րծ ման պա-
հա նջ: Սա կայն այդ ի րա վա կան բա զան գրե թե բա ցա կայում է, 
հետ ևա բար պե տք է խո սել դրա ստե ղծ ման և կա տա րե լա գո րծ-
ման մա սին: 

Հոդ ված 29. Ան տա ռա վե րա կա նգ նու մը

1. Ան տա ռա վե րա կա նգն ման աշ խա տա նք նե րն ի րա կա նաց վում 
են ան տա ռային  հո ղե րի այր ված, հատ ված և այլ բա ցա սա կան 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նից ան տա ռա զուրկ՝ նախ կի նում ան-
տա ռա ծա ծկ տա րա ծք նե րի վե րա կա նգն ման և բնա կան վե րա ճի 
ա պա հով ման նպա տա կով:

2. Ան տա ռա վե րա կա նգն ման աշ խա տա նք նե րի ծա վալ նե րի 
և ձևե րի ընտ րու թյու նը, ինչ պես նաև այդ աշ խա տա նք նե րի հա-
մար տն տե սա պես ար ժե քա վոր ծա ռա տե սակ նե րի ընտ րու թյու նը 
կա տա րում են ան տա ռի սե փա կա նա տե րե րը, ան տա ռային տն-
տե սու թյուն վա րող  ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձի նք` 
ան  տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի, ան տա ռա վե րա կա նգն ման 
հրա   հան գի և ան տա ռա տն կա րկ նե րն ան տա ռի շա րք փո խադ րե-
լու  կար գի հա մա ձայն:

3. Ան տա ռա տն կա րկ նե րն ան տա ռի շա րք փո խադ րե լու կար գը 
սահ մա նում է պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի  նը: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1-2. ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ հոդ վա ծն ամ րագ րում է, որ ան տա ռա վե-
րա կա նգ նու մը նախ կի նում ան տա ռա ծա ծկ տա րա ծք նե րի վե րա-
կանգ  նումն  ու բնա կան վե րա ճի ա պա հո վումն  է: 

Այս հոդ վա ծի հա մա ձայն` ան տա ռա վե րա կա նգ նման աշ խա-
տա նք նե րի ծա վալ նե րը և ձևե րը, ինչ պես նաև այդ աշ խա տա-
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նք նե րի հա մար տն տե սա պես ար ժե քա վոր ծա ռա տե սակ նե րն 
ընտ րում են ան տա ռի սե փա կա նա տե րե րը (տե ՛ս 5-րդ հոդ վա ծի 
մե կ նա բա նու թյու նը), ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող ֆի զի-
կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք (տե ՛ս 18-րդ հոդ վա ծի մե կ-
նա բա նու թյու նը)` ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի (տե ՛ս 15-րդ 
հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյու նը), ան տա ռա վե րա կա նգն ման հրա-
հան գի և ան տա ռատն կա րկ նե րն67 ան տա ռի շար քը փո խադ րե-
լու կար գին հա մա պա տաս խան: ՀՀ ԳՆ-ն մշա կել է ան տա ռա վե-
րա կա նգ նման և ան տա ռա պատ ման հրա հա նգ նե րի նա խագ ծեր, 
ո րո նց հաս տա տու մի ց հե տո կս տե ղծ վեն ի րա վա կան հիմ քեր այդ 
հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման հա մար: 

3. «Ան տա ռատն կա րկ նե րն ան տա ռի շար քը փո խադ րե լու կար-
գը հաս տա տե լու մա սին» նա խա րա րի հրա մա նի նա խա գիծ նույն-
պես մշակ վել է ՀՀ ԳՆ-ի  կող մի ց, ո րը մի  նչև օրս չի հաս տատ վել: 

Ի րա վա կան կար գա վոր ման այս պի սի բա ցի պայ ման նե րում 
ան տա ռի սե փա կա նա տե րն ա զատ է ան տա ռա վե րա կա նգն ման 
աշ խա տա նք նե րի ծա վալ նե րի և ձևե րի ընտ րու թյան հար ցում: 
Հնա րա վոր պա հա նջ նե րը կա րող են ամ րա գր վել ան տա ռա շի նա-
կան նա խագ ծե րում: 

Հոդ ված 30. Ան տա ռա պա տու մը

 1. Ան տա ռա պա տու մը, ոչ ան տա ռա ծա ծկ ան տա ռային  հո ղե րի, 
ինչ պես նաև այլ  նպա տա կային նշա նա կու թյան հո ղե րի վրա 
տնկ ման և ցան քի մի  ջո ցով ար հես տա կան ան տա ռային մ շա-
կույթ նե րի հիմն  ադ րումն  ու ա ճե ցումն  է: 

2. Ոչ ան տա ռա ծա ծկ ան տա ռային  հո ղե րի ան տա ռա պա տումն  
ի րա կա նաց վում է ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի, ան տա ռա-
պատ ման հրա հան գին և ան տա ռա տն կա րկ նե րն ան տա ռի շա րք 
փո խադ րե լու  կար գի հա մա ձայն: 

67 Անտառատնկարկի հասկացությունը տրվում է «Բուսական աշխարհի մասին» 
ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածում. անտառատնկարկ` անտառային ծառատեսակների 
տնկիներով հիմն ադրված արհեստական անտառ կամ անտառաշերտ, որն 
ունի  անտառավերականգնողական, դաշտապաշտպան, հողապաշտպան և 
այլ նշանակություն:
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3. Ան տա ռա պատ ման և ան տա ռա վե րա կա նգն ման հրա հա նգ-
նե րը հաս տա տում է պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար-
մի  նը: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Ան տա ռա պա տումն  ի րա կա նաց վում է ոչ ան տա ռա ծա ծկ ան-
տա ռային հո ղե րում, ինչ պես նաև այլ նպա տա կային նշա նա կու-
թյան հո ղե րում: Այլ նպա տա կային նշա նա կու թյան հո ղե րի վրա 
ան տա ռա պատ ման ի րա կա նա ցու մը չի են թադ րում հո ղե րի նպա-
տա կային նշա նա կու թյան փո փո խում, քա նի որ ՀՀ ԱՕ-ը հնա րա-
վոր է հա մա րում ան տառ նե րի առ կայու թյու նն այլ նշա նա կու թյան 
հո ղե րի վրա: Ան տա ռա պատ ման ի րա կա նա ցու մը կա րող է մի  այն 
հի մք հան դի սա նալ ՀՀ ՀՕ-ով սահ ման ված կար գով այլ հո ղե րն 
ան տա ռային նշա նա կու թյան հո ղե րի շար քը փո խադ րե լու հա մար:

2-3. Ինչ պես ՀՀ ԱՕ-ի 29-րդ, այն պես էլ այս հոդ վա ծը հղում է 
կա տա րում մի  շա րք են թաօ րե նսդ րա կան ակ տե րի, ո րո նք մի  նչև 
օրս չեն ըն դուն վել: 

 Օ րի նակ` ան տա ռատն կա րկ նե րն ան տա ռի շար քը փո խադ րե լու  կար-
գը հաս տա տե լու  մա սին նա խա րա րի հրա մա նի նա խագ ծու մ նա խա-
տես ված են 1. մի  ա կց ված ան տա ռամ շա կու յթ նե րն ան տա ռա ծա ծկ 
տա րա ծք փո խադ րե լու  հիմն  ա կան ցու  ցա նիշ նե րը, 2. սա ղար թի մի -
ա կց ման չա փա նիշ նե րը, 3. փոր ձահ րա պա րակ նե րի հի մն  ման պայ-
ման նե րը և այլն: 

 

Ան տա ռա վե րա կա նգն ման և ան տա ռա պատ ման հա րա բե րու-
թյուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման բա ցը լրաց նե լու հա մար 
ան հրա ժե շտ է վե րա նայել մշա կված նա խագ ծե րը` դրա նք հաս-
տա տե լու նպա տա կով: Հա կա ռակ պա րա գայում ան տա ռա պատ-
ման աշ խա տա նք նե րի կա տար ման գոր ծըն թա ցն ուղ ղա կի կախ-
վա ծու թյան մե ջ է դր վում ան տա ռի սե փա կա նա տի րոջ (պե տա կան 
սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ան տառ նե րի պա րա գայում պե-
տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր մա րմն  ի) հայե ցո ղու թյու նից: 
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Այս հոդ վա ծի երր ո րդ մա սում նա խա տես ված հրա հա նգ նե րի 
հաս տատ մա նն ան դրա դար ձել ենք նա խո րդ հոդ վա ծի մե կ նա-
բա նու թյան շր ջա նակ նե րում: 

 Հոդ ված 31.   Ան տա ռային  սեր մե  րի մթե րու մը և տն կա նյու թի 
ա ճե ցու մը

1. Ան տա ռա վե րա կա նգն ման, ան տա ռա պատ ման նպա տակ նե-
րով  ան տա ռային  սեր մե  րի մթե րու մը և տն կա նյու թի ա ճե ցումն  
ի րա կա նաց վում են ան տա ռա սե րմն  ային և տն կա րա նային տն-
տե սու թյան վար ման կա նոն նե րի հա մա ձայն: 

2. Ան տա ռա սե րմն  ային և տն կա րա նային տն տե սու թյան վար-
ման կա նոն նե րը հաս տա տում է պե տա կան կա ռա վար ման լի ա-
զոր ված մար մի  նը: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծն ըն դա մե  նը սահ մա նում է ան տա ռա -
սերմն  ային և տն կա րա նային տն տե սու թյան վար ման կա նոն նե րի 
հաս տատ ման պա հա նջ: Գո րծ նա կա նում բա վա կա նին հազ վա-
դեպ է, երբ օ րե նսգր քի մե կ հոդ ված ա ռա նձ նաց վում է են թա-
օրե նսդ րա կան ակ տի ըն դուն ման պա հա նջ սահ մա նե լու հա մար: 
«Ան տառ ասեր մն  ային և տն կա րա նային տն տե սու թյուն նե րի վար-
ման կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» նա խա րա րի հրա մա նի 
բա վա կա նին ծա վա լուն նա խա գիծ մշակ վել է ՀՀ ԳՆ-ի կող մի ց: 
ՀՀ մի  քա նի մար զե րում այս և մի  շա րք այլ նա խագ ծե րի վե րա-
բեր յալ ան ցկաց վել են հան րային քն նար կումն  եր: Նա խա գի ծը 
դեռ չի ըն դուն վել դրա նում ո րո շա կի թե րու թյուն նե րի առ կայու-
թյան պատ ճա ռով: 
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Գ Լ� Խ 10. ԱՆ ՏԱ ՌՕԳ ՏԱ ԳՈՐ Ծ� Մ

 Ան տա ռօգ տա գոր ծու  մն  ան տառ նե րի կա ռա վար ման կե նտ րո նա-
կան ինս տի տու տ նե րից է, ո րի հա մա լիր կար գա վոր մա նն են ու ղղ-
ված ՀՀ ԱՕ-ի մի  շա րք հոդ ված ներ: 

Այս գլ խի մե կ նա բա նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ ներ կայաց վու մ են 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լու  կար գը, պայ ման նե րը, ի րա-
վու ն քի ծագ ման հիմ քե րը, ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րի ի րա վու նք նե րն 
ու  պար տա կա նու  թյու ն նե րը, ան տա ռօգ տա գո րծ ման յու  րա քան չյու ր 
տե սա կի ի րա կա նաց ման վե րա բե րյալ ի րա վա կան պա հա նջ նե րը և 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման ա ռա նձ նա հատ կու  թյու ն նե րը յու  րա քան չյու ր 
նշա նա կու  թյան ան տա ռու մ: 

Հոդ ված նե րի բո վան դա կու  թյան վեր լու  ծու  թյան, պար զա բան ման 
ար դյու ք նու մ ներ կայաց վել են ի րա վա կան կար գա վոր ման կա տա րե-
լա գո րծ ման վե րա բե րյալ ա ռա ջա րկ ներ և գոյու  թյու ն ու  նե ցող ան հա-
մա պա տաս խա նու  թյու ն նե րի հաղ թա հար ման հնա րա վոր ու  ղի ներ: 

Հոդ ված 32. Ան տառ նե րը կամ ան տա ռային  հո ղե րն 
օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լը

 1. Ան տառ նե րի և ան տա ռային  հո ղե րի սե փա կա նա տե րե րն 
ան տառ նե րը կամ ան տա ռային  հո ղե րն օգ տա գո րծ ման են տրա-
մադ րում ան հա տույց կամ վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քով, ինչ-
պես նաև սույն օ րե նսգր քով նա խա տես ված այլ նպա տակ նե րով: 

2. Պե տա կան ան տառ նե րը կամ ան տա ռային  հո ղե րն ան հա-
տույց օգ տա գո րծ ման են տրա մա դր վում օ րեն քով և այլ նոր մա-
տիվ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում: 

3. Վար ձա կա լու թյան և օգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի հետ կապ-
ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են Քա ղա քա ցի ա կան, 
Հո ղային և սույն օ րե նսգր քե րով: 

4. Պե տա կան ան տառ նե րը և ան տա ռային  հո ղե րն օգ տա գործ -
ման տա լու կար գը սահ մա նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյու նը:
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 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. ՀՀ ԱՕ-ի սույն գլ խի ա ռա ջին հոդ վա ծը սահ մա նում է ընդ հա-
նուր կա նոն ներ ան տառ նե րն ու ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գործ -
ման տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ: Ան տառ նե րն ու ան տա ռային 
հո ղե րն օգ տա գո րծ ման են տրա մա դր վում ան հա տույց կամ վար-
ձա կա լու թյա մբ: Վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քով ան տա ռի կամ 
ան տա ռային հո ղի փո խա նց ման դեպ քում վար ձա տուն վար ձա-
կա լից ձե ռք է բե րում ան տա ռի ո րո շա կի տա րած քում ան տա ռօգ-
տա գո րծ ման տե սակ նե րի ի րա կա նաց ման ի րա վունք` վճա րի դի-
մաց, ան տա ռի ի րա վա կան ռե ժի մի ն հա մա պա տաս խան: 

2-3. ՀՀ քաղ. օր.-ի, ՀՀ ՀՕ-ի դրույթ նե րի` ան տառ նե րի կա ռա-
վար ման ո լոր տի հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման նկատ -
մամբ կի րա ռե լի ու թյան սահ ման նե րի մա սին վեր լու ծու թյա նը կա-
րող եք ծա նո թա նալ 2-րդ գլ խի մե կ նա բա նու թյան շր ջա նակ նե րում: 

4. Ան հա տույց կամ վար ձա կա լու թյա մբ ան տառ նե րն օգ տա -
գործ ման տրա մադ րե լն ան հրա ժե շտ է տար բե րել պե տա կան 
ան տա ռային հո ղե րն ան հա տույց կամ վար ձա կա լու թյան ի րա-
վուն քով օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լուց: 

Ան տառ նե րն ան հա տույց կա րող են օգ տա գո րծ վել քա ղա քա-
ցի նե րի կող մի ց ընդ հա նուր ան տա ռօգ տա գոր ծում ի րա կա նաց-
նե լիս: Մյուս բո լոր դեպ քե րում ան տառ նե րի օգ տա գոր ծումն  ի րա-
կա նաց վում է վճա րի դի մաց: 

Ան տա ռային հո ղե րն ան հա տույց օգ տա գո րծ ման ի րա վուն քով 
տրա մա դր ման ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված մի  ակ դեպ քը 
սահ ման ված է ՀՀ ԱՕ-ի 33-րդ հոդ վա ծում: Այս եզ րա հա նգ ման 
հա մար ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նի ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 806-Ն 
ո րոշ ման 10-րդ կե տով նա խա տես ված հետ ևյալ պայ մա նը. ան-
տա ռային հո ղե րն  ան հա տույց օգ տա գո րծ ման  կա րող են տրա-
մա դր վել ՀՀ ԱՕ-ով և  ՀՀ ՀՕ-ով68 սահ ման ված դեպ քե րում: Հի մք 

68 ՀՀ կառավարության այս որոշման մե ջ ՀՀ հողային օրենսգիրքը հիշատակ-
վում է փոքրատառով և առանց Հայաստանի Հանրապետություն 
արտահայտության: Նույն սխալը թույլ է տրված այս հոդվածի 3-րդ մասում՝ 
ՀՀ հողային օրենսգիրքը և ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը հիշատակելիս: 
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ըն դու նե լով ՀՀ ՀՕ-ի 47–րդ և ՀՀ ԱՕ-ի 33-րդ հոդ վա ծի պա հա նջ-
նե րը` հնա րա վոր է եզ րա կաց նել, որ ան տա ռա պատ ման նպա-
տա կով պե տա կան ան տա ռային հո ղե րը տրա մա դր վում են ան-
հա տույց (մշ տա կան) օգ տա գո րծ ման ի րա վուն քով` հե տա գայում 
դրա նց նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձեռ քբեր ման 
հնա րա վո րու թյա մբ: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 806-Ն ո րոշ ման մյուս կե տե րը վե րա-
բե րում են ան տառ նե րն ու ան տա ռային հո ղե րը վճա րի դի մաց 
օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լուն: Այս դեպ քում ան տա ռօգ տա -
գործ ման յու րա քան չյուր տե սա կի ի րա կա նաց ման հա մար սահ-
ման վում են ա ռա նձ նա հա տուկ պայ ման ներ, ո րո նց կա նդ րա դառ  -
նանք հա ջոր դող հոդ ված նե րը մե կ նա բա նե լիս: 

Հոդ ված 33. Ան տա ռա պատ ման նպա տա կով պե տա կան 
ան տա ռային  հո ղե րն  ան հա տույց 
օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լը

 1. Պե տա կան ան տա ռային  հո ղե րը ոչ ան տա ռա ծա ծկ և բնա-
կան վե րաճ չու նե ցող տա րա ծք նե րում կա րող են տրա մա դր վել 
ան հա տույց օգ տա գո րծ ման ան տա ռի նկատ մա մբ սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի ձե ռք բեր ման պայ մա նով, ե թե օգ տա գոր ծող նե-
րն ի րե նց սե փա կան մի  ջոց նե րով, ան տա ռա պատ ման կա նոն նե-
րին հա մա պա տաս խան, ի րա կա նաց նում են ան տա ռա պա տում, 
և դրա նք փո խա դր վում են ան տա ռի շա րք: Ան տա ռի շա րք փո-
խադ րե լու փաս տը հաս տատ վում է սույն օ րե նսգր քի և կող մե  րի 
մի  ջև կնք ված պայ մա նագ րի հի ման վրա կազ մած ակ տով, ո րը 
ան տա ռի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձե ռք բեր ման հի մքն է: 

2. Ան տա ռային  հո ղե րի ան հա տույց օգ տա գո րծ ման պայ մա-
նա գի րը կնք վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու -
թյամբ սահ ման ված կար գով:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. ՀՀ ԱՕ-ի 33-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կար գով ան տա-
ռային հո ղե րի ան հա տույց օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լու պայ-
ման նե րին ան դրա դա րձել ենք նա խո րդ հոդ վա ծը մե կ նա բա նե-
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լիս: Անհ րա ժե շտ է նկա տի ու նե նալ, որ պե տա կան ան տա ռային 
հո ղե րից ան հա տույց օգ տա գո րծ ման կա րող են տրա մա դր վել ոչ 
ան տա ռա ծա ծկ և բնա կան վե րաճ չու նե ցող տա րա ծք նե րը: 

ՀՀ ԱՕ-ի 33-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ան տա ռային հո ղե րի վրա 
հի մն  ված ան տառ նե րի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
ձե ռք բեր ման հնա րա վո րու թյան նա խա տե սու մն  ամ բող ջու թյամբ 
չի բխում ՀՀ ԱՕ-ի 4-րդ հոդ վա ծի ամ րագ րած մո տե ցումն  ե րից 
(ի րա վա բա նա կան, ֆի զի կա կան ան ձի նք և հա մայն քը ան տա-
ռի նկատ մա մբ ձե ռք են բե րում սե փա կա նու թյան ի րա վունք, ե թե 
հիմն  ել են այդ պի սի ան տառ ներ ի րե նց սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քով պատ կա նող հո ղե րի վրա): ՀՀ ԱՕ-ի 33-րդ հոդ վա ծի 
դրույ թը բա ցա ռու թյուն է ընդ հա նուր կա նո նից, քա նի որ թույլ է 
տա լիս ձե ռք բե րել ան տա ռի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա-
վունք` չու նե նա լով այդ պի սի ի րա վունք հո ղա մա սի նկատ մա մբ: 

2. Ան տա ռային հո ղե րի նկատ մա մբ օգ տա գո րծ ման ի րա վունք 
ձե ռք բե րե լու հա մար ան հրա ժե շտ է ներ կայաց նել հայտ, ո րը 
են թա կա է քն նա րկ ման: Ան տա ռա պատ ման նպա տա կով պե-
տա կան ան տա ռային հո ղե րը տրա մադ րե լիս նա խա տես վում է 
նաև ան տա ռա պատ ման նա խագ ծի ներ կայաց ման հնա րա վո-
րու թյուն: Այդ հո ղե րը կա րող են տրա մա դր վել ինչ պես մր ցույ-
թով, այն պես էլ ա ռա նց մր ցու թի: Ա ռա նց մր ցույ թի տրա մա դր ման 
դեպ քում հայ տի քն նա րկ ման ար դյուն քում լի ա զոր ված մա րմն  ի 
հա մա ձայ նու թյա մբ տրա մադ րո ղն (« Հայան տառ» ՊՈԱԿ-ը) ան-
տա ռային հո ղը հա նձ նում է ան հա տույց օգ տա գո րծ ման: Մր ցույ-
թի պա րա գայում լի ա զոր ված մա րմն  ի հա մա ձայ նու թյու նը հի մք 
է մր ցույ թի ան ցկաց ման հա մար: Մր ցույ թում հաղ թող է ճա նաչ-
վում այն մաս նա կի ցը, որն ըն դու նում է մր ցույ թի պայ ման նե րը 
և ա ռա ջար կում հնա րա վո րի նս կա րճ ժամկ  ետ ու ա ռա վե լա գույն 
նե րդ րումն  եր: Մր ցույ թի ար դյունք նե րի հի ման վրա 15-օ րյա ժամ-
կե տում կնքվում է պայ ման ագիր: Ան տա ռա պատ ված տա րա ծք-
նե րի փո խա դրու մն  ան տառ նե րի շա րք հաս տատ վում է ակ տով, 
որն ան տա ռի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձե ռք բեր-
ման հի մքն է: Ի հար կե, ան հրա ժե շտ է նկա տի ու նե նալ, որ ան-
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տա ռի նկատ մա մբ ի րա վուն քի լի ար ժեք ի րա կա նաց ման հա մար 
պա հանջ  վում է այդ ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում՝ օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով (ա վե լի ման րա մա սն տե ՛ս ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան « Պե տա կան ան տառ նե րը և ան տա ռային հո ղե րն օգ տա -
գործ ման տա լու կար գը սահ մա նե լու մա սին» N 806-Ն ո րոշ ման 
հա մա պա տաս խան դրույթ նե րը): 

Հոդ ված 34. Ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րը

1. Ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րը պար տա վոր են` 
ա) ան տառ նե րը և ան տա ռային  հո ղե րն օգ տա գոր ծել դրա նց 

նպա տա կային նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան. 
բ) ա պա հո վել ան տառ նե րի սա նի տա րա կան վի ճա կի պահ-

պա նու թյու նը. 
գ) կան խար գե լել հո ղա տար ման ա ռա ջա ցու մը և այլ բա ցա-

սա կան ազ դե ցու թյուն նե րն ան տառ նե րի վի ճա կի վրա. 
դ) թույլ չտալ գեր հա տումն  եր և թեր հա տումն  եր, մթեր ված 

բնա փայ տը չթող նել հա տա տե ղե րում և ան տառ նե րում. 
ե) մաք րել հա տա տե ղե րը հա տումն  ե րի մն ա ցո րդ նե րից.
զ) պահ պա նել հր դե հային ան վտան գու թյան կա նոն նե րը և 

ի րա կա նաց նել հա կա հր դե հային մի  ջո ցա ռումն  եր. 
է) հա տու ցել կամ վե րա կա նգ նել ան տա ռօգ տա գո րծ ման հե-

տևան քով ան տառ նե րին և ան տա ռային  հո ղե րին պատ-
ճառ ված վն ա սը.

ը) չվն  ա սել հա րա կից ան տա ռային  հո ղե րն օգ տա գո րծ վող 
տա րած քում հա տումն  եր կա տա րե լիս. 

թ) ա պա հո վել բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հի՝ Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան Կար մի ր գր քում գրա նց ված հազ-
վա գյուտ և ան հե տա ցող տե սակ նե րի պահ պա նու թյու նը. 

ժ)  կա տա րել սույն օ րե նսգր քով սահ ման ված այլ պա հա նջ-
ներ:

2. Ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րն ի րա վունք ու նեն` 
ա) ի րա կա նաց նե լու մի  այն ան տա ռօգ տա գո րծ ման այն տե-

սակ  նե րը և մի  այն այն ծա վալ նե րով, որ պի սիք նշ ված են 
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ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վունք տվող փաս տա թղ թե-
րում. 

բ) ինք նու րույն ընտ րե լու ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա կա նաց-
ման տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ձևե րը. 

գ) սահ ման ված կար գով բա ցե լու ան տա ռա տն տե սա կան 
նշա   նա կու թյան ճա նա պա րհ ներ, սար քա վո րե լու ան տա-
ռային ար տադ րան քի պա հես տա վոր ման հա մար հար-
թակ ներ, կա ռու ցե լու ժա մա նա կա վոր ար տադ րա կան և 
տն տե սա կան շի նու թյուն ներ, կազ մա կեր պե լու ավ տո -
տրանս պոր տի կան գառ ման տե ղեր` ան տա ռա շի նա կան 
նա խագ ծե րին հա մա պա տաս խան: Ան տա ռօգ տա գոր ծող-
նե րի գոր ծու նե ու թյա նը մի  ջամ տե լն ար գել վում է, բա ցա-
ռու թյա մբ ան տա ռային և բնա պահ պա նա կան այլ օ րե նս-
դրու թյան խա խտ ման դեպ քե րի: 

Ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րի խա խտ ված ի րա վունք նե րը են թա-
կա են վե րա կա նգն ման:

3. Ան տա ռային  հո ղե րում ան տա ռային տն տե սու թյան կա րիք-
նե րի հա մար շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րը կա րող են ի րա-
կա նաց վել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան հո ղային օ րե նսգր-
քով սահ ման ված կար գով:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

1. ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծը նա խա տե սում է ան տա ռօգ տա գոր-
ծող նե րի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի բա վա կա նին 
ըն դար ձակ ցա նկ:  

Ան տա ռօգ տա գոր ծո ղի ա ռա ջին պար տա կա նու թյու նն ան տառ-
նե րի օգ տա գոր ծումն  է՝ դրա նց նպա տա կային նշա նա կու թյա նը 
հա մա պա տաս խան: Ան տառ նե րի նպա տա կային նշա նա կու թյու-
նը սահ ման վում է ՀՀ ԱO-ի 10-րդ հոդ վա ծում: Ան տա ռային հո-
ղե րի, որ պես ՀՀ հո ղային ֆոն դի կազ մի  մե ջ մտ նող ինք նու րույն 
կա տե գո րի այի, ի րա վա կան ռե ժի մը սահ ման ված է ՀՀ ՀՕ-ի 25-
րդ հոդ վա ծում: Ինչ պես ան տառ նե րի, այն պես էլ ան տա ռային 
հո ղե րի ըստ նպա տա կային նշա նա կու թյան օգ տա գո րծ ման պա-
հան ջը տվյ ալ ռե սուր սի ի րա վա կան ռե ժի մի  ո րո շիչ տա րրն է: Ոչ 
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ն պա տա կային նշա նա կու թյա մբ օգ տա գո րծ ման  բա ցա սա կան 
հետ ևանք  նե րը` վն աս նե րը, պե տք է հա տուց վեն օգ տա գոր ծո ղի 
կող մի ց: 

Ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րը պար տա վոր են ա պա հո վել նաև ան-
տառ նե րի սա նի տա րա կան վի ճա կի պահ պա նու թյու նը: Ան տառ-
նե րի սա նի տա րա կան վի ճա կն ան տա ռի բնու թա գիր է, ո րն ունի 
ան տառ նե րի աղ բոտ վա ծու թյան, չո րա ցող և ցցա չոր ծա ռե րի առ-
կայու թյան հատ կա նիշ նե րը: Ան տառ նե րի սա նի տա րա կան վի ճա կի 
գնա հա տումն  ի րա կա նաց վում է ան տառ ապա թո լո գի ա կան ու սում-
նա սի րու թյուն նե րի մի  ջո ցո վ69: Ան տա ռի պատ շաճ սա նի տա րա կան 
վի ճա կի պահ պան ման հա մար ան հրա ժե շտ է հետ ևել ո րո շա կի 
ստան դա րտ նե րի, ո րոն ցով հաս տատ վում են սա նի տա րա կան կա-
նոն նե րը (ՀՀ-ում այդ պի սի ստան դա րտ ներ չեն հաս տատ վել): 

Ան տա ռօգ տա գոր ծո ղը պար տա վոր է կան խել հո ղա տար ման 
(ջ րային և հո ղային) ա ռա ջա ցու մը և ան տառ նե րի վի ճա կի վրա 
բա ցա սա կան այլ ազ դե ցու թյուն նե րը: Հո ղա տար ման կան խար-
գե լու մը, որ պես հո ղա մա սի թույ լա տր ված օգ տա գո րծ ման բաղ-
կա ցու ցիչ պա հա նջ, ամ րա գր ված է նաև ՀՀ ՀՕ-ում: Որ պես հո ղե-
րի պահ պա նու թյան մի  ջո ցա ռում այն նաև հո ղա շի նա րա րու թյան 
գոր ծո ղու թյուն նե րից է: Ան տա ռային հո ղե րի վրա այլ բա ցա սա-
կան ազ դե ցու թյուն ներ են հո ղե րի աղ տո տու մն  ար տադ րա կան և 
կեն ցա ղային թա փոն նե րով, քի մի  ա կան և ռա դի ոակ տիվ նյու թե-
րով, ա նա պա տա ցու մը, կա րծ րա ցու մը և այլն: 

Ա ռաջ նո րդ վե լով ան տառա շի նու թյան նա խագ ծում ամ րա գր-
ված հա տումն  ե րի կա տար ման տե ղի, կար գի և ե ղա նակ նե րի, 
ինչ պես նաև բո լոր տե սա կի հա տումն  ե րի ծա վալ նե րի հաշ վարկ -
նե րով և ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քը հա վաս տող փաս-
տա թղ թե րի պայ ման նե րով` ան տա ռօգ տա գոր ծո ղը պար տա վոր 
է թույլ չտալ գեր հա տումն  եր և թեր հա տումն  եր: Հատ ման յու րա-
քան չյուր տե սա կի ի րա կա նաց ման պայ ման նե րը սահ ման վում են 
ինչ պես ՀՀ ԱՕ-ով, այն պես էլ դրա հի ման վրա ըն դուն ված այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով (օ րի նակ` ՀՀ կա ռա վա րու թյան «Խ նամ քի 

69  В.И. Данилов-Данильян, նշված աշխատությունը, էջ 596:
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և սա նի տա րա կան հա տումն  ե րի ի րա կա նաց ման կար գը սահ-
մա նե լու մա սին» N 897-Ն ո րո շում, ՀՀ կա ռա վա րու թյան «Ար տա-
դրա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում ան տա ռա վե րակա նգ-
նման հա տումն  ե րի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նե լու մա սին» 
N 1412-Ն ո րո շում և այլն): 

Ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի շար քին 
են դաս վում մթեր ված բնա փայ տը հա տա տե ղե րում և ան տառ-
նե րում չթող նե լը և հա տա տե ղե րը հա տումն  ե րի մն ա ցո րդ նե րից 
մաք րե լը: 

Ան տառ նե րում հր դե հային ան վտան գու թյան կա նոն նե րը սահ-
ման վում են ՀՀ կա ռա վա րու թյան 1998 թ-ին ըն դուն ված «ՀՀ ան-
տառ նե րում հր դե հային ան վտան գու թյան կա նոն նե րը հաս տա-
տե լու մա սին» N 589 ո րոշ մա մբ: Այդ ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ՀՀ-ում 
հր դե հավ տա նգ ժա մա նա կա շր ջան է հա մար վում ան տա ռում ձյու-
նա ծած կի վե րաց ման պա հից մի  նչև նոր ձյու նա ծած կի գոյաց ման 
մի  ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րի ըն թաց քում յու րա քան-
չյուր ոք պար տա վոր է պահ պա նել հր դե հային ան վտան գու թյան 
ընդ հա նուր կա նոն նե րը: Նա խա տես վում են նաև հա տուկ կա-
նոն ներ ան տառ նե րում ո րո շա կի տե սա կի գոր ծու նե ու թյան ի րա-
կա նաց նող նե րի հա մար. օ րի նակ` հր դե հային ան վտան գու թյան 
ա պա հո վու մը գի տա հե տա զո տա կան, նա խագ ծա հե տա խու զա-
կան և այլ աշ խա տա նք նե րի կա տար ման ժա մա նակ: 

Ան տա ռօգ տա գո րծ ման հետ ևան քով ան տառ նե րին և  ան տա-
ռային  հո ղե րին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման կամ վե րա-
կանգ ն ման մա սին ա վե լի ման րա մա սն տե´ս ու ղե ցույ ցի 5-րդ և 
6-րդ մա սե րի մե կ նա բա նու թյու նը: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2010 թ-ի հուն վա րի 29-ի 73-Ն և 71-Ն ո րո-
շումն  ե րով հա մա պա տաս խա նա բար հաս տատ վել են բույ սե րի և 
կեն դա նի նե րի Կար մի ր գր քե րը, ո րո նց տվյ ալ նե րի հի ման վրա 
ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րը պար տա վոր են ա պա հո վել դրա նց 
պահ պա նու թյու նը: 

Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի պար տա կա նու թյուն նե րը սպա ռիչ 
չեն և ՀՀ ԱՕ-ով ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րի հա մար սահ ման վում 
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են նաև այլ պար տա կա նու թյուն ներ (օ րի նակ` ան տառ նե րի պահ-
պա նու թյու նը բնա կան վն ա սա կար ազ դե ցու թյու նից հա մա ձայն 
ՀՀ ԱՕ-ի 22-րդ հոդ ված): 

2. Ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վունք հա վաս տող փաս տա-
թղ թեր են հա մար վում ան տա ռա հատ ման տոմ սը, ան տա ռային 
տոմ սը և օգ տա գո րծ ման պայ մանա գի րը, ո րո նք հան դի սա նում 
են օգ տա գո րծ ման թույլտ վու թյուն: Ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա-
կա նաց ման տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ձևն ինք նու րույն ընտ-
րե լու ան տա ռօգ տա գոր ծո ղի ի րա վուն քը ե րաշ խա վո րում է ստաց-
ված ար դյուն քի տնօ րին ման ա զա տու թյու նը: Օ րի նակ` կողմն   ա կի 
ան տա ռօգ տա գոր ծում ի րա կա նաց նող սուբյե կտն ա զատ է ստաց-
ված ան տա ռային ռե սուր սի տնօ րին ման ձևե րի և ե ղա նակ նե րի 
ընտ րու թյան գոր ծում: 

Ան տա ռօգ տա գոր ծո ղին վե րա պահ ված վեր ջին ի րա վուն քը 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում նրան ա ռա վել լի ար ժեք ի րա կա-
նաց նե լու ան տա ռօգ տա գոր ծում: Մի ա ժա մա նակ այդ ի րա վուն-
քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման 
հա մար օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես վում է հա տուկ կա րգ:

ՀՀ ԱՕ-ով սահ ման ված` ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րի գոր ծո ղու-
թյուն նե րին մի  ջամ տե լու ար գել քը բխում է ի րա վա կան կար գա վոր-
ման ընդ հա նուր պա հա նջ նե րից: Այս պա հան ջի ի րա կա նաց մա նը 
նպաս տում է ան տա ռային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա-
բե րյալ նոր մա տիվ-ի րա վա կան կար գա վոր ման ամ բո ղջ բա զան: 
Այ դու հան դե րձ, մե կ նա բան ման կա րիք ու նի « մի  ջամ տու թյուն» 
եզ րույ թը: Ե թե մի  ջամ տու թյուն հա մա րում ենք պե տա կան մար-
մի ն նե րի կող մի ց ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու-
մը, ա պա նույն կա նո նում նա խա տես ված ան տա ռային և բնա-
պահ պա նա կան այլ օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման վե րա բե րյալ 
բա ցա ռու թյունն ան հա մար ժեք է գոր ծու նե ու թյա նը մի  ջամ տե լու 
ար գել քին: Նման հետ ևու թյու նը բխում է այն կան խա վար կա-
ծից, որ վար չա կան կամ այլ պա տաս խա նատ վու թյուն կա րող է 
կի րառ վել մի  այն օ րեն քով սահ ման ված կար գով, այ սի նքն՝ օ րի-
նա կա նու թյան սկզ բուն քի հի ման վրա: Այն դեպ քե րում, երբ ան-
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տա ռօգ տա գոր ծո ղը խախ տում է օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված 
պա հա նջ նե րը, նրա նկատ մա մբ պա տաս խա նա տվու թյան մի  ջոց-
նե րի կի րա ռու մը չի հա մար վում մի  ջամ տու թյուն ան տա ռօգ տա-
գոր ծո ղի գոր ծու նե ու թյա նը: Ուս տի այս նո րմն  ան հրա ժե շտ է վե-
րաձ ևա կեր պել կամ դուրս բե րել ՀՀ ԱՕ-ից: 

Նույն դի տո ղու թյու նը վե րա բե րում է նաև ան տա ռօգ տա գոր-
ծո ղի խա խտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կա նգն ման պա հան ջին: 
Խա խտ ված ի րա վուն քի վե րա կա նգ նումն  ի րա կա նաց վում է ՀՀ 
օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված կար գա վոր ման ընդ հա նուր 
կա նոն նե րի հա մա կար գում: Ե թե խա խտ ված ի րա վունք նե րի 
վե րա կա նգ նման ա ռա նձ նա հա տուկ կա նոն ներ չպե տք է սահ-
ման վեն, ա պա նման ընդ հա նուր դրույ թի գոյու թյունն ա նի -
մաստ է:

3. Այս հոդ վա ծի 3-րդ մա սը հղում է ՀՀ ՀՕ-ին` նշե լով, որ 
ան տա ռային  հո ղե րում ան տա ռային տն տե սու թյան կա րիք նե-
րի հա մար շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րը կա րող են ի րա-
կա նաց վել այդ օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով: ՀՀ ՀՕ-ի 
25-րդ հոդ վա ծը 2005 թ-ին լրաց վել է 4.1 մա սով, հա մա ձայն 
ո րի՝ ան տա ռային հո ղե րն օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված դեպ-
քե րում և կար գով կա րող են տրա մա դր վել վար ձա կա լու թյա մբ 
շեն քեր, շի նու թյուն ներ կա ռու ցե լու նպա տա կո վ՝ բա ցա ռա պես 
ան տա ռային տն տե սու թյան կա րիք նե րի հա մար: Հետ ևա բար, 
այդ հո ղե րը կա րող են տրա մա դր վել վար ձա կա լու թյան ի րա-
վուն քով:

Հոդ ված 35. Ան տա ռօգ տա գո րծ ման տե սակ նե րը 
ան տառ նե րում

Ա ռա նց ան տա ռային է կո հա մա կար գին վն աս հա սց նե լու՝ ան-
տառ նե րում կա րող են ի րա կա նաց վել ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
հետ ևյալ տե սակ նե րը. 

ա) բնա փայ տի մթե րում.
բ) երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի մթե րում.
գ) կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գոր ծում.
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դ)  կեն դա նա կան աշ խար հի վե րար տադ րու թյան կազ մա -
կերպ ման և օգ տա գո րծ ման նպա տակ նե րով ան տա ռօգ տա-
գոր ծում. 

ե) գի տա հե տա զո տա կան նպա տակ նե րով ան տա ռօգ տա գոր-
ծում.

զ) մշա կու թային, ա ռող ջա րա րա կան, սպոր տի, հա նգս տի և 
զբո սա շր ջու թյան նպա տակ նե րով ան տա ռօգ տա գոր ծում:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

Յու րա քան չյուր պե տու թյան ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան մե ջ 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման տե սակ նե րը տար բեր են: 

 Օ րի նակ` Ռու  սաս տա նի Դաշ նու  թյան 2006 թ-ի ան տա ռային օ րե նս-
գիր քը նա խա տե սու մ է ան տա ռօգ տա գո րծ ման 15 և ա վե լի տե սակ` 
նե րա ռյալ ջրամ բար նե րի կա ռու  ցու  մը, է լե կտ րա հա ղոր դա լա րե րի 
ան ցկա ցու  մը և այլն: Ե թե ան տա ռօգ տա գո րծ ման տե սակ է հա մար-
վու մ ան տառ նե րու մ կեն դա նա կան աշ խար հի վե րար տադ րու  թյան 
կազ մա կեր պու  մը (ան տա ռային պա շա րի մի ջ նոր դա վոր ված օգ տա-
գոր ծու մ), ա պա է լե կտ րա հա ղոր դա լա րե րի ան ցկա ցու  մը որ պես ան-
տա ռօգ տա գո րծ ման ինք նու  րու յն տե սակ դի տար կե լը կա րող է ար-
դա րաց ված լի նել: 

Ան տա ռօգ տա գո րծ ման վե րոգ րյալ վեց տե սա կը կա րե լի է խմ-
բա վո րել ո րո շա կի չա փա նիշ նե րի հի ման վրա: Օ րի նակ` ա ռա ջին 
ե րեք տե սա կի դեպ քում ան տա ռօգ տա գոր ծո ղը սպա ռում է ան-
տա ռային պա շար ներ, իսկ մյուս ե րեք տե սա կի դեպ քում՝ ան-
տա ռից վե րց նում է դրա օգ տա կար հատ կու թյուն նե րը` ա ռա նց 
ռե սուր սի նյու թա կա նաց ված օգ տա գո րծ ման: Այս պես, բնա փայ-
տի մթե րու մը են թադ րում է ար մա տից հատ ված ծա ռե րի դուրս-
բե րում ան տա ռից, իսկ գի տա հե տա զո տա կան նպա տակ նե րով 
ան տա ռօգ տա գոր ծում ի րա կա նաց նե լիս ան տա ռը ծա ռայում է 
որ պես օ պե րա ցի ոն հի մք` տա րա ծք: ՀՀ ԱՕ-ը չի սահ մա նում ան-
տառ նե րի` մի  ա ժա մա նակ մի  քա նի նպա տակ նե րով օգ տա գոր-
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ծե լու հնա րա վո րու թյու նը (օ րի նակ` բնա փայ տի և երկ րոր դա կան 
ան տա ռա նյու թի մթե րում մի և նույն սուբյեկ տի կող մի ց): Սա կայն 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 806-Ն ո րոշ ման 8-րդ կե տի հա մա ձայն. 
« Հաշ վի առ նե լով ան տառ նե րի և  ան տա ռային  հո ղե րի նպա տա-
կային և գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյու նը` դրա նք մի  ա ժա մա նակ 
կա րող են տրա մա դր վել ան տա ռօգ տա գո րծ ման մե կ և ա վե լի 
տե սակ նե րով, մե կ կամ ա վե լի թվով օգ տա գոր ծող նե րի»: Կար-
ծում ենք, որ այս սկզ բուն քը պե տք է ամ րա գր վի ՀՀ ԱՕ այս հոդ-
վա ծում70: 

Ան տա ռօգ տա գո րծ ման յու րա քան չյուր տե սա կի ի րա կա նաց-
ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են ՀՀ ԱՕ-ի հա-
ջոր դող հոդ ված նե րում և դրա նց հի ման վրա ըն դուն ված այլ 
ի րա վա կան ակ տե րում:

Հոդ ված 36.  Բ նա փայ տի մթե րու մը

1. Ար տադ րա կան նշա նա կու թյան պե տա կան և հա մայն քային 
ան տառ նե րում բնա փայ տի մթե րումն  ի րա կա նաց վում է մի  ջան-
կյ ալ (խ նամ քի) և սա նի տա րա կան հա տումն  ե րի, իսկ հա սուն և 
գեր հա սուն ծա ռուտ նե րում` ան տա ռա վե րա կա նգն ման հա տում-
նե րի ար դյուն քում:

2. Պա շտ պա նա կան և հա տուկ նշա նա կու թյան ան տառ նե րում 
բնա փայ տի մթե րումն  ի րա կա նաց վում է մի  ջան կյ ալ (խ նամ քի) և 
սա նի տա րա կան հա տումն  ե րի ար դյուն քում, բա ցա ռու թյա մբ պե-
տա կան ար գե լոց նե րի:

3. Բնա փայ տի մթե րումն  ի րա կա նաց վում և տա րե կան հաշ-
վար կային հա տա տե ղե րը ո րոշ վում են ան տա ռա շի նա կան նա-
խագ ծե րի հի ման վրա: Ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի բա ցա-
կայու թյան կամ ժամկ  ե տա նց ճա նաչ վե լու դեպ քում բնա փայ տի 
մթե րումն  ի րա կա նաց վում է պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր-
ված մա րմն  ի ստեղ ծած մաս նա գի տա կան հա նձ նա ժո ղովն  ե րի 

70 ՀՀ ԱՕ-ի և դրա հիման վրա ընդունված ենթաօրենսդրական ակտերի փոխ-
հարաբերակցության վերաբերյալ ներկայացված նկատառումը դասական 
օրինակ է ՀՀ ԱՕ-ով կարգավորվող հարաբերությունների շրջանակը ճիշտ 
որոշելու համար: 
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փաս տա ցի ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի և եզ րա կա ցու թյուն նե րի 
հի ման վրա: 

4. Բնա փայ տի մթեր ման կար գը պե տա կան և հա մայն քային 
ան տառ նե րում հաս տա տում է պե տա կան կա ռա վար ման լի ա-
զոր ված մար մի  նը: 

Մեկ նա բա նու  թյու ն

3. Նա խոր դող հոդ ված նե րը մե կ նա բա նե լիս ան դրա դար ձել 
ենք յու րա քան չյուր կա տե գո րի այի ան տա ռում ան տառ հա տում-
նե րի ի րա կա նաց ման պա հա նջ նե րին, ուս տի ան մի  ջա պես կա-
նդ րա դառ նա նք սույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սին, ո րի հա մա ձայն՝ 
տա րե կան հա տա տե ղե րը հաս տատ վում են ան տա ռա շի նա կան 
նա խագ ծե րի հի ման վրա: Սա կայն այդ հա րա բե րու թյուն նե րը մի ջ-
նոր դա վոր վում են նաև այլ ի րա վա կան ակ տե րով: Մաս նա վո րա-
պես, ՀՀ կա ռա վա րու թյան « Հատ ման գծով բնա փայ տի մթեր ման 
տա րե կան նոր մայի (հաշ վար կային հա տա տե ղի) հաշ վա րկ ման և 
հաս տատ ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» 2004 թ-ի նոյեմ բե րի 
25-ի N 1933-Ն ո րո շու մը71 սահ մա նում է հա տա տե ղե րին առնչ վող 
մի  քա նի հաս կա ցու թյուն ներ (հաշ վար կային հա տա տեղ, հատ-
ման շր ջա նա ռու թյուն, բնա փայ տի մթե րում, հատ ման տա րի ք72) և 
բնա փայ տի մթեր ման տա րե կան նոր մայի ո րոշ ման հիմ քում ըն-
կած փաս տա թղ թե րի ցան կը, այն է. 

ա) ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի73 հի ման վրա կա զմ ված 
ան տառ նե րի կա ռա վար ման պլան նե րը,

բ) ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի բա ցա կայու թյան կամ 
ժամկ  ե տա նց ճա նաչ վե լու դեպ քում՝ մաս նա գի տա կան 
հանձ  նա ժո ղովն  ե րի փաս տա ցի ու սումն  ա սի րու թյուն նե րը և 
եզ րա կա ցու թյուն նե րը,

71 Ընդունվել է 25.11.2004թ., ուժի մե ջ է մտել 05.02.2005թ., ՀՀՊՏ 
2005.02.04/10(382):

72 Վերջին երկուսը բառացիորեն կրկնում են ՀՀ ԱՕ-ում ամրագրված հասկա-
ցությունները:

73  «Անտառաշինական նախագծեր» արտահայտության փոխարեն ՀՀ ԱՕ-ում պետք 
է նշվեր «անտառշինության» արտահայտությունը, քանի որ անտառաշինական 
նախագիծը և կառավարման պլանը մի ևնույն փաստաթղթերն են:
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գ) ան տառ նե րի պե տա կան հաշ վառ ման և գույ քա գր ման 
տվյ ալ  նե րը:

ՀՀ ԱՕ-ը և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 1933-Ն ո րո շու մը բնա փայ տի 
մթեր ման տա րե կան հաշ վար կային հա տա տե ղի ո րոշ ման հիմ-
քում դնում են նաև պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մա րմ-
նի ստեղ ծած մաս նա գի տա կան հա նձ նա ժո ղովն  ե րի փաս տա ցի 
ու սումն  ա սի րու թյուն նե րը և եզ րա կա ցու թյուն նե րը, ե թե ան տա-
ռա շի նա կան նա խագ ծե րը բա ցա կայում են կամ ժամկ  ե տը լրա-
նա լու կա պա կ ցու թյա մբ ու ժը կո րց րել են: 

4. Պե տա կան և հա մայն քային ան տառ նե րում բնա փայ տի 
մթեր ման կա րգ պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր մար մի  նը չի 
հաս տա տել: 

Շա րա դր ված նյու թի, ինչ պես նաև հատ ման վե րա բե րյալ կա-
նոն նե րի ու սումն  ա սի րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռում 
վեր հա նե լու այն չա փա նիշ նե րը, ո րո նց հի ման վրա պե տա կան 
կա ռա վար ման լի ա զոր մար մի  նը ո րո շում է յու րա քան չյուր տար-
վա հա տումն  ե րի ի րա կա նաց ման ծա վալ նե րը: 

 Հոդ ված 37. Ե րկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի մթե րու մը

 1. Երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի մթե րումն  ի րա կա նաց վում 
է ա ռա նց ան տա ռին վն աս պատ ճա ռե լու: 

Ե րկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի մթե րու մը պե տա կան ան տառ-
նե րում ի րա կա նաց վում է ան տա ռա հատ ման տոմ սի հի ման վրա: 

2. Կոճ ղե րի մթե րումն   ար գել վում է 12 և ա վելի աս տի ճան թե-
քու թյուն ու նե ցող լան ջե րում, ինչ պես նաև այն ան տառ նե րում, 
որ տեղ այն կա րող է հո ղա տար ման եր ևույթ ներ ա ռա ջաց նել կամ 
տն կա րկ նե րին վն աս պատ ճա ռել: 

3. Երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի մթե րում թույ լա տր վում է 
պա շտ պա նա կան և ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե-
րում, ե թե այլ բան սահ ման ված չէ սե փա կա նա տի րոջ կող մի ց: 

4. Երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի մթեր ման կար գը պե տա-
կան և հա մայն քային ան տառ նե րում սահ մա նում է պե տա կան 
կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի  նը:
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 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. ՀՀ ԱՕ-ի հա մա ձայն` երկ րոր դա կան ան տա ռա նյութ է մթեր-
ված կոճ ղը, կեղ ևը, չո րա ցած ճյու ղը, շի վը և խե ժը: Երկ րոր դա-
կան ան տառ անյու թի մթեր ման հա մար տրա մա դր վում է ան տա-
ռա հատ ման տո մս և կնք վում է պայ մա նա գիր՝ ՀՀ ԱՕ-ի 45-րդ 
հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան: 

2. Հոդ վա ծի երկ րո րդ մա սում սահ ման ված ար գել քը ՀՀ ԱՕ-ի 
34-րդ հոդ վա ծում ամ րա գր ված ան տա ռային հո ղե րի հո ղա տա-
րու մը կան խար գե լե լու պար տա կա նու թյան մաս է: Այս տեղ նա-
խա տես վում են հա տուկ պա հա նջ ներ երկ րոր դա կան ան տա ռա-
նյու թե րից մի  այն կոճ ղե րի մթեր ման հա մար: 

3. Երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի մթե րում թույ լա տր վում է 
մի  այն պա շտ պա նա կան և ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան-
տառ նե րում, ե թե այլ բան չի սահ մա նում ան տա ռի սե փա կա նա-
տե րը: Այս տեղ «ե թե այլ բան սահ ման ված չէ սե փա կա նա տի րոջ 
կող մի ց» ար տա հայ տու թյու նը նշա նա կում է, որ սե փա կա նա տե-
րը կա րող է չթույ լատ րել երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի մթե րում 
ար տադ րա կան կամ պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյան ան տառ-
նե րում: 

Հա ջո րդ խն դի րը վե րա բեր վում է սե փա կա նա տե րե րի կող-
մի ց երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի մթեր ման կար գի սահ ման-
ման հնա րա վո րու թյա նը: Ե թե պե տու թան և հա մայնք նե րի պա-
րա գայում գոյու թյուն ու նեն լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ ներ 
(հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տե րի ըն դու նում), ա պա քա-
ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց պա րա գայում այդ ու-
ղի նե րն ան հաս կա նա լի են (ն մա նա տիպ խն դիր առ կա է նաև ՀՀ 
ԱՕ-ի 5-րդ հոդ վա ծում` սե փա կա նա տե րե րի կող մի ց ան տա ռօգ-
տա գո րծ ման կար գե րի սահ ման ման ա ռու մով): 

4. Պե տա կան լի ա զոր մար մի  նը չի սահ մա նել պե տա կան և 
հա մայն քային ան տառ նե րում երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի 
մթեր ման կա րգ (տե ՛ս 3-րդ մա սի մե կ նա բա նու թյու նը): 
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 Հոդ ված 38. Կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գոր ծու մը

1. Ան տա ռային  հո ղե րում ա ռա նց ան տա ռին վն աս պատ ճա ռե-
լու կա րող են ի րա կա նաց վել ոչ բնա փայ տային ան տա ռա նյու թի` 
պտուղ նե րի, հա տապ տուղ նե րի, ըն կույզ նե րի, սն կե րի, ու տե լի 
բույ սե րի և դե ղա բույ սե րի, տեխ նի կա կան հում քի մթե րում, ինչ-
պես նաև մե ղ վա նոց նե րի, փե թակ նե րի տե ղադ րում, խոտ հունձ 
և ա րա ծե ցում` ան տա ռօգ տա գո րծ ման պայ մա նագ րի և ան տա-
ռային  տոմ սի հի ման վրա: 

Ան տա ռային  հո ղե րում ա ռա նց ան տա ռին վն աս պատ ճա ռե-
լու կա րող է ի րա կա նաց վել գյու ղա տն տե սա կան մշա կա բույ սե րի 
ա ճեց ման և պտ ղա հա տա պտ ղային, ըն կույզ նե րի և դե ղա բույ սե-
րի տն կա դաշ տե րի ստե ղծ ման, ինչ պես նաև խո տհն ձի և ա րա-
ծեց ման նպա տա կով ան տա ռային  հո ղե րի օգ տա գոր ծում` վար-
ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա: 

2. Կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման հա մար հատ կաց ված 
տա րա ծք նե րում ար գել վում են ծա ռե րի հա տու մը, ինչ պես նաև 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կար մի ր գր քում ընդ գրկ ված 
հազ վա գյուտ և ան հե տաց ման եզ րին գտն վող բույ սե րի հա վա-
քու մը: 

Ան տառ նե րում խո շոր և մա նր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի 
ա րա ծե ցումն  ար գել վում է: 

3. Կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման կար գը պե տա կան և հա-
մայն քային ան տա ռային  հո ղե րում սահ մա նում է պե տա կան կա-
ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի  նը:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման վե րա բե րյալ այս հոդ վա-
ծն ընդ հա նուր գծե րով կար գա վո րում է ոչ բնա փայ տային ան-
տա ռա նյու թի, ինչ պես նաև մե ղ վա նոց նե րի, փե թակ նե րի տե ղա-
դր ման, խո տհն ձի և ա րա ծեց ման կա պակ ցու թյա մբ ա ռա ջա ցող 
հա րա բե րու թյուն նե րը: Կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գոր ծումն  ի րա-
կա նաց վում է պայ մա նագ րի և ան տա ռային տոմ սի հի ման վրա: 
Ան տա ռային տոմ սը նե րա ռում է կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա  գործ -
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ման տե սա կը, տա րած քը, ծա վալ նե րը, ժամկ  ե տը, ար ժե քը և պայ-
ման նե րը: Ան տառ նե րը և ան տա ռային հո ղե րը ոչ բնա փայ տային 
ան տա ռա նյու թի մթեր ման նպա տա կով տրա մա դր վում են մի  նչև 
մե կ տա րի ժամկ  ե տով, ո րը չպե տք է գե րա զան ցի ան տա ռային 
տոմ սը տա լու տար վա դեկ տեմ բե րի 31-ը: 

Այն դեպ քե րում, երբ ի րա կա նաց վում է գյու ղա տն տե սա կան 
մշա կա բույ սե րի ա ճեց ման և տն կա րկ նե րի ստե ղծ ման, ինչ պես 
նաև խոտ հուն ձի և ա րա ծեց ման նպա տա կով ան տա ռային հո ղե-
րի օգ տա գոր ծում, կնք վում է վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր, 
ո րի նկատ մա մբ կի րա ռե լի են ՀՀ ԱՕ-ի 11-րդ գլ խի, ՀՀ քաղ. օր.-ի, 
ինչ պես նաև ՀՀ կա ռա վա րու թյան « Պե տա կան ան տառ նե րը և 
ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գո րծ ման տա լու կար գը սահ մա նե լու 
մա սին» N 806-Ն ո րոշ ման դրույթ նե րը: Այդ ո րոշ ման 25-րդ կե տի 
հա մա ձայն` օգ տա գո րծ ման այս տե սա կի ժամկ  ե տը պե տք է լի նի 
մե կ տա րուց ա վե լի74: 

2. Այս հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է ո րոշակի պա-
հա նջ ներ կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման ընթացքում 
ան    տա    ռային ռե սուրս նե րի և ան տա ռային հո ղերի 
պահպանութ  յան վե րա բե րյալ: Այդ պա հա նջ նե րի չկա տա-
րումը կա     րող է հան գեց նել օ րեն քով նա խա տես ված պա-
տաս խա նատվու թ յան (տե ՛ս Ու ղե ցույ ցի պա տաս խա նատ վու-
թյուն նա խա    տե սող ի րա վա կան ակ տե րի մե կ նա բա նու թյու նը):
 Կո ղմն   ա  կի ան տա ռօգ տա գոր ծումն  ան հրա ժե շտ է տար բե րել 
քա ղա քա ցի նե րի կող մի ց ան տա ռի ընդ հա նուր օգ տա գոր ծու մի ց` 
հի մք ըն դու նե լով ընդ հա նուր և հա տուկ բնօգ տա գո րծ ման տար-
բե րակ ման չա փա նիշ նե րը (տե՛ս ՀՀ ԱՕ-ի 44-րդ հոդ վա ծի մե կ նա-
բա նու թյու նը): 

 Կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման են թաօ րե նսդ րա կան կար-

74 Մեկ տարուց ավելի ժամկ ետով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
աճեցման և պտղահատապտղային, ընկույզների ու դեղաբույսերի 
տնկադաշտերի ստեղծման, ինչպես նաև խոտհնձի և արածեցման նպատա-
կով անտառային հողերն օգտագործվում են տրամադրողի  և  օգտագործողի 
մի ջև կնքված վարձակալության պայմանագրի հիման վրա:
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գա վո րու մը սահ մա նա փակ վում է մի  այն ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
N 806-Ն ո րոշ մա մբ, քա նի որ պե տա կան կա ռա վար ման լի ա-
զոր մար մի  նը չի սահ մա նել պե տա կան և հա մայն քային ան տա-
ռային  հո ղե րում կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման կա րգ: 

 Հոդ ված 39. Ան տա ռօգ տա գոր ծու մը կեն դա նա կան աշ խար հի 
օգ տա գո րծ ման և   վե րար տադ րու թյան 
կազ մա կե րպ ման նպա տա կո վ

 1. Ան տառ նե րը կամ ան տա ռային  հո ղե րը կա րող են օգ տա -
գործ վել կեն դա նա կան աշ խար հի տե սակ նե րի՝ օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով վե րար տադ րու թյան և օգ տա գո րծ ման կազ մա-
կե րպ ման նպա տա կով: 

2. Ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րի կող մի ց կեն դա նա կան աշ խար հի 
օգ տա գո րծ ման և վե րար տադ րու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու-
թյուն նե րը կար գա վոր վում են սույն օ րե նսգր քով և « Կեն դա նա կան 
աշ խար հի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով: 

3. Որ սոր դա կան կա րիք նե րի, կեն դա նա կան աշ խար հի օգ տա-
գո րծ ման և վե րար տադ րու թյան կազ մա կե րպ ման նպա տա կով 
պա շտ պա նա կան, ար տադ րա կան և հա տուկ նշա նա կու թյան պե-
տա կան  և հա մայն քային ան տառ նե րում ան տա ռային  հո ղե րից 
օգտ վե լու կար գը սահ մա նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյու նը: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1-2. Ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի օգ տա գոր ծումն  ի րա-
կա նաց վում է նաև կեն դա նա կան աշ խար հի օբյե կտ նե րի վե րար-
տադ րու թյան և օգ տա գո րծ ման կազ մա կե րպ ման նպա տա կով: 

Ան տառ նե րում և ան տա ռային հո ղե րում կեն դա նա կան աշ-
խար հի օբյե կտ նե րի օգ տա գո րծ ման և պահ պա նու թյան հա րա-
բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են ՀՀ ԱՕ-ով, « Կեն դա նա կան 
աշ խար հի մա սին» ՀՀ օ րեն քո վ75, «Որ սի և որ սոր դա կան տն տե-

75 Ընդունվել է 03.04.2000թ., ուժի մե ջ է մտել 12.05.2000թ., ՀՀՊՏ 
2000.05.12/9(107):
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սու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քո վ76, ինչ պես նաև դրա նց հի ման վրա 
ըն դուն ված են թաօ րե նսդ րա կան ակ տե րով. օ րի նակ` ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան N 1441-Ն ո րո շու մը « Կեն դա նա կան աշ խար հի պե-
տա կան կա դա ստ րի վար ման կար գը հաս տա տե լու մա սին»77, ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան N-975-Ն ո րո շու մը «ՀՀ կեն դա նա կան աշ խար-
հի պե տա կան հաշ վառ ման ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին»78 և 
այլն:

 Կեն դա նա կան աշ խար հի օգ տա գո րծ ման տե սակ նե րը թվարկ -
վում են « Կեն դա նա կան աշ խար հի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ 
հոդ վա ծում, որ տեղ որ պես օգ տա գո րծ ման տե սակ նշ վում է գի-
տա հե տա զո տա կան և կր թա կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծու-
մը, որն իր մե ջ չի նե րա ռում կեն դա նա կան աշ խար հի ու սումն  ա-
սի րու թյու նը: Օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծում նա խա տես վում են մի  այն 
կեն դա նա կա ն աշ խար հի ու սումն  ա սի րու թյան խն դիր նե րը. ա) 
կեն դա նա կան աշ խար հի  վի ճա կի վե րա բե րյալ հա մա կա րգ ված 
տե ղե կատ վա կան բա զայի ստեղ ծում, բ) պե տա կան մո նի թո րին-
գի ի րա կա նա ցում, գ) պե տա կան հաշ վառ ման ի րա կա նա ցում ու 
պե տա կան կա դա ստ րի վա րում և այլն: Կեն դա նա կան աշ խար-
հի օգ տա գոր ծու մը որ սոր դու թյան նպա տա կով կար գա վոր վում է 
նաև «Որ սի և որ սոր դա կան տն տե սու թյան վար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով:

« Կեն դա նա կան աշ խար հի վե րար տադ րու թյուն» հաս կա ցու-
թյու նը չի տր վում որ ևէ ի րա վա կան ակ տում: Այն գոր ծու նե ու թյան 
տե սակ է, որն ուղղ ված է տվյ ալ աշ խար հագ րա կան տա րած քի 
ֆաու նայի գե նո ֆոն դի ակ տիվ պահ պա նու թյա նը բու ծա րան նե-
րում և բնա կան պայ ման նե րում: 

3. Այս հոդ վա ծի 3-րդ մա սում նա խա տես ված ո րո շու մը ՀՀ կա-
ռա վա րու թյու նը չի ըն դու նել: Սա կայն ան տա ռօգ տա գո րծ ման այս 

76 Ընդունվել է 09.04.2007թ., ուժի մե ջ է մտել 02.06.2007թ., ՀՀՊՏ 
2007.05.23/26(550):

77 Ընդունվել է 13.11.2008թ., ուժի մե ջ է մտել 27.12.2008թ., ՀՀՊՏ 
2008.12.17/72(662):

78 Ընդունվել է 13.08.2009թ., ուժի մե ջ է մտել 19.09.2009թ., ՀՀՊՏ 
2009.09.09/45(711):
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տե սա կի նկատ մա մբ կի րա ռե լի են « Պե տա կան ան տառ նե րը և 
ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գո րծ ման տա լու կար գը սահ մա նե լու 
մա սին» N 806-Ն ո րոշ ման դրույթ նե րը:

Հոդ ված 40. Ան տա ռօգ տա գոր ծու մը գի տա հե տա զո տա կան և 
ու սուց ման նպա տակ նե րով

1. Գի տա հե տա զո տա կան և ու սուց ման նպա տակ նե րով ան-
տառ նե րի օգ տա գոր ծու մը գի տա հե տա զո տա կան, փոր ձա րա րա-
կան, գի տաար տադ րա կան աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նա ցումն  է 
այդ նպա տա կով հատ կաց ված ան տա ռային  հո ղե րում: 

2. Գի տա հե տա զո տա կան և ու սուց ման աշ խա տա նք նե րն ի րա-
կա նաց նե լու նպա տա կով հատ կաց ված պե տա կան և հա մայն-
քային ան տառ նե րում պե տք է սահ մա նա փա կել կամ ար գե լել 
այլ նպա տակ նե րով ի րա կա նաց վող ան տա ռօգ տա գոր ծու մը, ե թե 
այն ան հա մա տե ղե լի է գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տա նք նե րի 
նպա տակ նե րի ու խն դիր նե րի հետ:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Գի տա հե տա զո տա կան և ու սուց ման նպա տակ նե րով ան տա-
ռային հո ղե րի տրա մադ րումն  ի րա կա նաց վում է «ՀՀ պե տա կան 
ան տառ նե րն ու ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գո րծ ման տա լու կար-
գը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 806-Ն ո րոշ ման 
33-35-րդ կե տե րի, ինչ պես նաև ան տա ռային հո ղե րի տրա մա դր-
ման ընդ հա նուր կա նոն նե րի հա մա ձայն: Գի տա հե տա զո տա կան 
նպա տակ նե րով ան տառ նե րը կամ ան տա ռային հո ղե րն օգ տա-
գո րծ ման տրա մադ րե լու մա սին գրա վոր ա ռա ջա րկ ստա նա լուց 
հե տո տրա մադ րո ղը (« Հայան տառ» ՊՈԱԿ) մե  կամ սյա ժամկ  ե-
տում քն նար կում է այն և, նպա տա կա հար մա րու թյան դեպ քում, 
ներ կայաց նում լի ա զոր ված մար մի ն (ՀՀ ԳՆ)` գ րա վոր հա մա ձայ-
նու թյուն ստա նա լու հա մար: Հա մա ձայ նու թյու նը ստա նա լուց հե-
տո տրա մադ րո ղն օգ տա գոր ծո ղի հետ կն քում է գի տա հե տա զո-
տա կան նպա տակ նե րով ան տառ նե րի կամ ան տա ռային հո ղե րի 
օգ տա գո րծ ման պայ մա նա գիր և տա լիս ան տա ռային տո մս կամ 
ան տա ռա հատ ման տո մս: 
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2. Սույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով ուղ ղա կի պար տա կա նու թյուն 
է դր վում լի ա զոր մա րմն  ի վրա սահ մա նա փա կե լու կամ ար գե լե-
լու այլ նպա տակ նե րով ի րա կա նաց վող ան տա ռօգ տա գոր ծու մը, 
ե թե այն ան հա մա տե ղե լի է ի րա կա նաց վե լիք գի տա հե տա զո տա-
կան աշ խա տա նք նե րի հետ: Այս կա նո նը պե տք է մե կ նա բա նել 
հետ ևյալ կե րպ. 1) ե թե ան տա ռային հո ղե րը տրա մա դր վել են գի-
տա հե տա զո տա կան կամ ու սուց ման նպա տակ նե րով, ա պա այդ 
նպա տակ նե րի հետ ան հա մա տե ղե լի այլ գոր ծու նե ու թյուն չպե տք 
է թույ լա տր վի կամ թույ լատ րե լու դեպ քում պե տք է սահ մա նա-
փակ վեն այլ գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղի ի րա վունք նե րը, 2) 
ե թե ան տա ռային հո ղե րում ի րա կա նաց վում է գի տա հե տա զո տա-
կան և ու սուց ման նպա տակ նե րի հետ ան հա մա տե ղե լի գոր ծու-
նե ու թյուն, ա պա գի տա հե տա զո տա կան և ու սուց ման նպա տակ-
նե րով հո ղեր տրա մադ րե լիս ան հա մա տե ղե լի գոր ծու նե ու թյու նը 
պե տք է սահ մա նա փակ վի կամ ար գել վի: 

Հոդ ված 41. Ան տա ռօգ տա գոր ծու մը մշա կու թային, 
ա ռող ջա րա րա կան, սպոր տի,
 հա նգս տի և զբո սա շր ջու թյան նպա տակ նե րով 

1. Մշա կու թային, ա ռող ջա րա րա կան, սպոր տի, հա նգս տի և 
զբո սա շր ջու թյան նպա տակ նե րով ան տա ռօգ տա գոր ծու մը մաս-
նա վո րա պես նե րա ռում է` 

ա) ան տառ նե րի կա նաչ գո տի նե րում և բնակ չու թյան հա նգս-
տի հա մար օգ տա գո րծ վող այլ տա րա ծք նե րում Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված ծա-
ռայու թյուն նե րի կազ մա կեր պու մը.

բ) բնակ չու թյան սպա սա րկ ման կազ մա կեր պու մը՝ պահ պա-
նե լով հր դե հային ան վտան գու թյան կա նոն նե րը և սա նի-
տա րա կան պա հա նջ նե րը.

գ) զբո սա շր ջու թյան, մար զա կան և ման կա պա տա նե կան ճամ-
բար նե րի կազ մա կեր պու մը դրա նց հա մար սահ ման ված 
կար գով ա ռա նձ նաց ված ան տա ռային  հո ղե րում.

դ) զբո սա շր ջու թյան եր թու ղի նե րի կազ մա կեր պու մը. 
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ե) որ սոր դու թյու նը և ձկ նոր սու թյու նը:
2. Մշա կու թային, ա ռող ջա րա րա կան, սպոր տի, հա նգս տի և 

զբո սա շր ջու թյան նպա տակ նե րով օգ տա գո րծ վող տա րա ծք նե-
րում պե տք է պահ պան վեն բնա կան լա նդ շա ֆտ նե րը, կեն դա նա-
կան և բու սա կան աշ խար հը, ջրային օբյե կտ նե րը:

3. Պա շտ պա նա կան և ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ-
նե րում մշա կու թային, ա ռող ջա րա րա կան, սպոր տի և զբո սա շր-
ջու թյան նպա տակ նե րով պե տա կան և հա մայն քային ան տառ-
նե րից օգտ վե լու կար գը սահ մա նում է պե տա կան կա ռա վար ման 
լի ա զոր ված մար մի  նը:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Մ շա կու թային, ա ռող ջա րա րա կան, սպոր տի, հա նգս տի և 
զբո սա շր ջու թյան նպա տակ նե րով ան տա ռօգ տա գոր ծու մը կար-
գա վոր վում է ոչ մի  այն ՀՀ ԱՕ-ով, այլ նաև ՀՀ ՀՕ-ով, ՀՀ քաղ. 
օր.-ով, «ԲՀՊՏ-նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, Ջրային օ րե նս գրքով79 
և այլ ի րա վա կան ակ տե րով: Վե րոգ րյալ նպա տակ նե րով ան-
տառ նե րի օգ տա գոր ծու մը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րի 
շր ջա նա կը պայ մա նա վոր ված է գոր ծու նե ու թյան տե սա կով, գոր-
ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյե կտ նե րով և գոր ծու նե ու թյան 
ի րա կա նաց ման վայ րով: 

 Օ րի նակ` ԲՀՊՏ-նե րի տա րած քու մ գտն վող ան տառ նե րու մ (հա տու կ 
նշա նա կու  թյան ան տառ ներ) զբո սա շր ջային եր թու  ղի նե րի կազ մա-
կեր պու  մը թու յ լա տր վու մ է ինչ պես ար գե լոց նե րու մ, այն պես էլ ազ-
գային պար կե րու մ («Բ նու  թյան հա տու կ պահ պան վող տա րա ծք նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րե նք, հոդ ված 26): Մի նչ դեռ բնակ չու  թյան սպա սա րկ-
ման ծա ռայու  թյու ն ներ կա րող են մա տու ց վել կամ հա նգս տի հա մար 
վրան ներ կա րող են տե ղա դր վել ազ գային պար կի տն տե սա կան գո-
տու մ:

  

79 Ընդունվել է 04.06.2002թ., ուժի մե ջ է մտել 10.10.2002թ., ՀՀՊՏ 
2002.07.10/24(199):
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Որ սոր դու թյան և ձկ նոր սու թյան կազ մա կեր պու մը տվյ ալ պա-
րա գայում չի կա րող ի րա կա նաց վել ար դյու նա գոր ծա կան ծա վալ-
նե րով, քա նի որ բնօգ տա գո րծ ման ի րա կա նաց ման շր ջա նա կն ար-
դեն կան խո րոշ ված է հոդ վա ծում ամ րա գր ված նպա տակ նե րոով: 
Ան տա ռօգ տա գո րծ ման այս ձևը, որ պես կա նոն, զու գո րդ վում է 
այլ ռե սուրս նե րի օգ տա գո րծ մա մբ, ին չը պա հան ջում է լրա ցու ցիչ 
թույլտ վու թյուն նե րի ձե ռք բե րում և պայ մա նագ րե րի կն քում: Օ րի-
նակ` սի րո ղա կան որ սի և ձկ նոր սու թյան հա մար « Կեն դա նա կան 
աշ խար հի մա սին» ՀՀ օ րեն քը և «Որ սի ու որ սոր դա կան տն տե-
սու թյան վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը պա հան ջում է օգ տա գո րծ-
ման պայ մա նագ րի կն քում և հա մա պա տաս խան թույլտ վու թյուն-
նե րի առ կայու թյուն:  

2. Հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հան ջը վե րա բեր վում է ան տա ռ-
օգ տա գոր ծում ի րա կա նաց նե լիս բնա կան լա նդ շա ֆտ նե րի, կեն-
դա նա կան և բու սա կան աշ խար հի, ջրային օբյե կտ նե րի պահ-
պա նու թյա նը: Նշ ված օբյե կտ նե րի պահ պա նու թյան հա մար 
բնօգ տա գոր ծող նե րը պար տա վոր են հետ ևել ի րա վա կան ակ տե-
րում և ի րա վուն քը հա վաս տող փաս տա թղ թե րում նա խա տես ված 
բո լոր սա հ մա նա փա կումն  ե րին: 

3. Պե տա կան լի ա զոր մար մի  նը չի սահ մա նել պա շտ պա նա կան 
և ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում այս նպա տա կով 
պե տա կան և հա մայն քային ան տառ նե րից օգտ վե լու կար գը: 

Հոդ ված 42. Ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը հա տուկ 
ն շա նա կու թյան ան տառ նե րում

 1. Բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րա ծք նե րի հա մա կար-
գում ընդ գրկ ված ան տառ նե րում ան տա ռօգ տա գո րծ ման կար գը 
սահ ման վում է սույն օ րե նսգր քով և Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րա ծք նե րի մա սին 
օ րենս դ րու թյա մբ: 

2. Քա ղա քային և քա ղա քա մե  րձ, ռեկ րե ա ցի ոն և ա ռող ջա րա-
րա կան, պատ մա կան և գի տա կան ար ժեք ներ կայաց նող, ինչ-
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պես նաև սա նի տա րա կան գո տի նե րը պահ պա նող ան տառ նե րն 
ա ռաջ նա հե րթ օգ տա գո րծ վում են մշա կու թային-ա ռող ջա րա րա-
կան նպա տակ նե րով, ինչ պես նաև բնակ չու թյան հա նգս տի հա-
մար: 

3. Քա ղա քային և քա ղա քա մե  րձ, ռեկ րե ա ցի ոն և ա ռող ջա րա-
րա կան, պատ մա կան և գի տա կան ար ժեք ներ կայաց նող, ինչ պես 
նաև սա նի տա րա կան գո տի նե րը պահ պա նող ան տառ նե րում ար-
գել վում են ան տա ռա վե րա կա նգն ման հա տումն  ե րը:

4. Ռեկ րե ա ցի ոն և ա ռող ջա րա րա կան, պատ մա կան և գի տա-
կան ար ժեք ներ կայաց նող, ինչ պես նաև սա նի տա րա կան գո տի-
նե րը պահ պա նող պե տա կան և հա մայն քային ան տառ նե րում 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման կար գը սահ մա նում է պե տա կան կա ռա-
վար ման լի ա զոր ված մար մի  նը: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Որ պես հա տուկ նշա նա կու թյան ան տառ ներ` ԲՀՊՏ-նե րում 
գտն վող ան տառ նե րի նկատ մա մբ տա րած վում են հա տուկ նշա-
նա կու թյան ան տառ նե րի օգ տա գո րծ ման և պահ պա նու թյան hա-
մար ՀՀ ԱՕ-ով սահ ման ված ընդ հա նուր պա հա նջ նե րը, նե րա ռյալ 
«ԲՀՊՏ-նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով և ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո-
շումն  ե րով ամ րա գր ված սահ մա նա փա կումն  ե րը (հա տուկ պա-
հա նջ նե րը): Հիմն  ա կան օ րե նսդ րա կան սա հ մա նա փա կումն  ե րը 
վե րա բե րում են ԲՀՊՏ-նե րի տա րած քում ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
տե սակ նե րին: 

 Օ րի նակ` պե տա կան ար գե լոց նե րու մ ար գել վու մ է բնա փայ տի մթե-
րու մ, իսկ ազ գային պար կե րի ռեկ րե ա ցի ոն և տն տե սա կան գո տի-
նե րու մ թու յ լա տր վու մ են սա նի տա րա կան և խնամ քի հա տու մն  եր: 
Հա տու կ պա հա նջ ներ են սահ ման ված նաև հա տու կ նշա նա կու  թյան 
ան տառ նե րու մ կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման, կեն դա նա կան աշ-
խար հի տե սակ նե րի վե րար տադ րու  թյան կազ մա կե րպ ման և այ լի 
հա մար:
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2-4. Ռեկ րե ա ցի ոն և ա ռող ջա րա րա կան, պատ մա կան և գի-
տա կան ար ժեք ներ կայաց նող, ինչ պես նաև սա նի տա րա կան գո-
տի նե րը պահ պա նող պե տա կան և հա մայն քային ան տառ նե րում 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման կար գը պե տք է սահ մա նի լի ա զոր մար մի -
նը: Ներ կայումս այդ ան տառ նե րում ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա-
կա նաց ման պայ ման նե րը բա ցա կայում են: Հոդ վա ծի 2-րդ մա սը 
սահ մա նում է, որ այդ ան տառ նե րն ա ռաջ նա հե րթ օգ տա գո րծ վում 
են մշա կու թային-ա ռող ջա րա րա կան նպա տակ նե րով, ինչ պես 
նաև բնակ չու թյան հա նգս տի հա մար և ար գե լում է ան տա ռա վե-
րա կա նգն ման հա տումն  ե րը: Այս ընդ հա նուր պա հա նջ նե րից զատ, 
«Ան տա ռային տն տե սու թյան կա ռա վար ման պլան նե րի հրա հան-
գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 130-Ն ո րոշ մա մբ 
սահ ման վում են պա հա նջ ներ ան տա ռա շի նա կան նա խա գծ ման 
փու լում ռեկ րե ա ցի ոն ան տառ նե րի գնա հատ ման վե րա բե րյալ: 
ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ըն դու նել է նաև «Բ նա կա վայ րե րի կա նաչ 
գո տի նե րի չա փե րին և կազ մու թյա նը ներ կայաց վող պա հա նջ նե-
րի տեխ նի կա կան կա նո նա կար գը հաս տա տե լու մա սին» N 1318-Ն 
ո րո շու մը, ո րով հաս տատ վել են նաև բնա կա վայ րե րի կա նաչ 
գո տի նե րի օգ տա գո րծ ման և պահ պա նու թյան վե րա բե րյալ պա-
հա նջ նե րը: Ինչ վե րա բե րում է սա նի տա րա կան գո տի նե րը պահ-
պա նող ան տառ նե րին, ա պա դրա նք կա րող են գտն վել, օ րի նակ` 
ար դյու նա բե րա կան օբյե կտ նե րին հա րող տա րած քում: Յու րա-
քան չյուր գո տու շա ռա վի ղը ո րոշ վում է շր ջա կա մի  ջա վայ րի վրա 
ազ դե ցու թյան փոր ձա քն նա կան եզ րա կա ցու թյա մբ` տվյ ալ օբյեկ-
տի ազ դե ցու թյան աս տի ճա նով: 

 Հոդ ված 43.  Ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ մա նայի ն
և ռազ մա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում

Սահ մա նային և ռազ մա կան նշա նա կու թյան  ան տառ ների 
և ան տա ռային  հո ղե րի օգ տա գո րծ ման կար գը սահ մա նում է 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը:
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 Մեկ նա բա նու  թյու ն

 Սահ մա նային և ռազ մա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րի և 
ան տա ռային հո ղե րի օգ տա գո րծ ման կար գը սահ ման վել է ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան N 907-Ն ո րոշ մա մբ: 

Այս ո րոշ ման հա մա ձայն` ան տառ նե րն ու ան տա ռային հո ղե րը 
կա րող են հա մար վել սահ մա նային նշա նա կու թյան, ե թե գտն վում 
են  սահ մա նային  շեր տում: Ռազ մա կան  նշա նա կու թյան ան տառ-
ներ ու ան տա ռային հո ղեր են  ռազ մա կան օբյե կտ նե րի սահ ման-
նե րի շուրջ` մի  նչև 300 մե  տր շա ռավ ղով տե ղա կայ ված ան տառ-
նե րն ու ան տա ռային հո ղե րը:

 Սահ մա նային և ռազ մա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում 
ան տա ռօգ տա գոր ծումն  ի րա կա նաց վում է ՀՀ ազ գային ան վտան-
գու թյան և պա շտ պա նու թյան բնա գա վառ նե րի մար մի ն նե րի ուղ-
ղա կի մաս նակ ցու թյա մբ: Վեր ջին նե րս այս բնա գա վա ռում օժտ-
ված են մի  շա րք լի ա զո րու թյուն նե րով (սահ մա նային  շեր տե րին 
ու  ռազ մա կան օբյե կտ նե րին հա րա կից տա րա ծք նե րում գտն վող  
սահ մա նային  և  ռազ մա կան  նշա նա կու թյան  ան տառ նե րի ու 
ան տա ռային հո ղե րի պահ պա նու թյան նկատ մա մբ հս կո ղու թյան 
ի րա կա նա ցում, պե տա կան լի ա զոր մար մի ն նե րի ներ կայա ցու-
ցիչ նե րին ի րե նց լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար 
թույլտ վու թյուն նե րի տրա մադ րում): Սահ մա նային և ռազ մա կան 
նշա նա կու թյան ան տառ նե րում գոր ծում է եր կու կար ևոր ար գե լք. 
1. ան տառ նե րն ու ան տա ռային հո ղե րը վար ձա կա լու թյան և ան-
հա տույց օգ տա գո րծ ման չեն տրա մա դր վում, 2. ան տառ նե րում ու 
ան տա ռային հո ղե րում կեն դա նա կան աշ խար հի վե րար տադ րու-
թյան կազ մա կե րպ ման և օգ տա գո րծ ման, մշա կու թային, ա ռող-
ջա րա րա կան, սպոր տի, հա նգս տի ու զբո սա շր ջու թյան, ինչ պես 
նաև պե տա կան սահ մա նի հետ չկապ ված այլ գոր ծու նե ու թյան 
նպա տա կով ան տա ռօգ տա գոր ծում չի թույ լա տր վում:
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Հոդ ված 44. Քա ղա քա ցի նե րի կող մի ց ան տա ռի ընդ հա նուր 
օգ տա գոր ծու մը

 1. Քա ղա քա ցի նե րն ի րա վունք ու նեն ա զա տո րեն` ա ռա նց որ ևէ 
թույլտ վու թյան, գտն վե լու պե տու թյան կամ հա մայն քի սե փա կա-
նու թյան ներ քո գտն վող ան տառ նե րում` հա նգս տի, ան ձնա կան 
օգ տա գո րծ ման նպա տա կով վայ րի պտուղ, հա տապ տուղ, ըն-
կույզ, սունկ և բույ սեր հա վա քե լու հա մար, բա ցա ռու թյա մբ  օ րեն-
քով կամ  այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված դեպ քե րի: 

2. Քա ղա քա ցի նե րն ի րա վունք չու նեն ա ռա նց սե փա կա նա տի-
րոջ թույլտ վու թյան մուտք գոր ծե լու քա ղա քա ցու կամ ի րա վա բա-
նա կան ան ձի սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող ան տա ռը:

3. Քա ղա քա ցի նե րը պար տա վոր են ան տառ նե րում պահ պա-
նել հր դե հային ան վտան գու թյան կա նոն նե րը, թույլ չտալ ծա ռե րի 
և թփե րի կոտ րա տում և հա տումն  եր, ան տառ նե րի աղ տո տում, 
մրջ նա նոց նե րի, թռ չուն նե րի և կեն դա նի նե րի բնա տե ղե րի ոչն չա-
ցում և ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան այլ խախ տումն  եր:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծը կար գա վո րում է ան տառ նե րում ընդ-
հա նուր բնօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի ի րաց ման հա րա բե րու-
թյուն նե րը: Բնօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի ծագ ման հիմ քի ց80 և 
օգ տա գո րծ ման նպա տա կից ել նե լով` տար բե րում են ընդ հա նուր 
և հա տուկ բնօգ տա գոր ծում: Ան տառ նե րի ընդ հա նուր և հա տուկ 
օգ տա գոր ծու մը բխում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 33.2 հոդ վա ծում 
ամ րա գր ված յու րա քան չյու րի` իր ա ռող ջու թյա նը և բա րե կե ցու-
թյա նը նպաս տող շր ջա կա մի  ջա վայ րում ապ րե լու ի րա վուն քից: 
Ընդ հա նուր ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վունքն ի րա կա նաց վում է 
ան վճար, ա ռա նց թույլտ վու թյան, բո լոր քա ղա քա ցի նե րի կող մի ց` 
հա նգս տի կամ ան ձնա կան օգ տա գո րծ ման նպա տա կով պե տա-
կան կամ հա մայն քային ան տառ նե րում վայ րի պտուղ, հա տա-
պ տուղ, ըն կույզ, սունկ և բույ սեր հա վա քե լու հա մար: Այ սի նքն՝ 
այս ի րա վուն քի ծագ ման հա մար չի պա հա նջ վում որ ևէ մա րմն  ի 

80  Տե´ս Дубовик О.Л., Экологическое право: Учеб.-М.:, 2005., էջ 199: 
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թույլտ վու թյուն կամ պայ մա նագ րի կն քում: Ընդ հա նուր օգ տա-
գո րծ ման ի րա վուն քը ծա գում է ՀՀ ԱՕ-ի հի ման վրա: ՀՀ ԱՕ-ն 
նա խա տե սում է, որ այլ ի րա վա կան ակ տե րով այս ընդ հա նուր 
կա նո նից կա րող են նա խա տես վել բա ցա ռու թյուն ներ: Այդ պի սի 
բա ցա ռու թյուն ներ կամ սահ մա նա փա կումն  եր նա խա տես ված են 
«ԲՀՊՏ-նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում կամ « Բույ սե րի կար մի ր գիր քը 
հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 72-Ն ո րոշ մա մբ81: 

2. Ընդ հա նուր ան տա ռօգ տա գո րծ ման վե րոգ րյալ պայ ման նե-
րը չեն տա րած վում քա ղա քա ցի նե րին և ի րա վա բա նա կան ան-
ձա նց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող ան տառ նե րի 
նկատ մա մբ, քա նի որ ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծի երկ րո րդ մա սը պա-
հան ջում է սե փա կա նա տի րոջ թույլտ վու թյունն ան տառ մուտք 
գոր ծե լու հա մար: 

3. Որ պես ան տառ նե րի ընդ հա նուր օգ տա գո րծ ման ի րա վուն-
քի ի րաց ման ի րա վա կան ռե ժի մի  բաղ կա ցու ցիչ մաս` նա խա տես-
վում է ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րի պար տա կա նու թյու նը պահ պա-
նե լու հր դե հային ան վտան գու թյան, հա տումն  եր չկա տա րե լու, 
ան տառ նե րի աղ տոտ ման և այ լի վե րա բե րյալ օ րեն քով սահ ման-
ված պա հա նջ նե րը: 

Հոդ ված 45. Ան տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րի 
օգ տա գոր ծու մը

Սույն օ րե նսգր քի 34-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րում 
ան տա ռօգ տա գոր ծումն  ի րա կա նաց վում է ան տա ռօգ տա  գործ-
ման պայ մա նագ րի և ան տա ռա հատ ման տոմ սի կամ ան տա-
ռային  տոմ սի հի ման վրա: 

Ան տա ռա հատ ման և ան տա ռային  տոմ սե րն ան տա ռօգ տա-
գոր ծո ղին տա լիս են ան տա ռային  պա շար նե րի կամ ան տառ նե րի 
կամ ան տա ռային  հո ղե րի օգ տա գո րծ ման ի րա վունք պե տա կան 
և հա մայն քային ան տառ նե րում: 

Ան տա ռա հատ ման տոմ սը նե րա ռում է մթեր վող բնա փայ տի և 

81 Ընդունվել է 29.01.2010թ., ուժի մե ջ է մտել 27.02.2010թ., ՀՀՊՏ 
2010.02.17/6(740):
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երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի քա նա կա կան և ո րա կա կան բնու-
թագ րե րը, դրա նց ար ժե քը, աշ խա տա նք նե րի կա տար ման ժամ-
կետ նե րը, ան տա ռա վե րա կա նգն ման և հա տա տե ղե րի մա քր ման 
աշ խա տա նք նե րի պայ ման նե րը: 

Ան տա ռային  տոմ սը նե րա ռում է կո ղմն  ա կի  ան տա ռօգ տա -
գործ ման տե սա կը, տա րած քը, ծա վալ նե րը, ժամկ  ե տը, ար ժե քը 
և պայ ման նե րը 

Ան տա ռա հատ ման  կամ ան տա ռային  տոմ սե րը տա լիս է ան-
տա ռային տն տե սու թյուն վա րող կազ մա կեր պու թյու նը: 

Պե տա կան ան տառ նե րի ան տա ռօգ տա գո րծ ման, ան տա ռա-
հատ ման կամ ան տա ռային  տոմ սե րը հա տուկ հաշ վառ ման են-
թա կա փաս տա թղ թեր են, ո րո նց ձևե րը և տրա մա դր ման կար գը 
հաս տա տում է պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի  նը:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծը վե րա բե րում է ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
ի րա վուն քի ծագ ման հիմ քե րին: Բնօգ տա գո րծ ման ի րա վունք նե-
րի ծագ ման հիմ քե րը բազ մա զան են, որն ա ռա ջին հեր թին պայ-
մա նա վոր ված է օգ տա գո րծ ման տրա մա դր վող բնա կան օբյեկ տի 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով: Մեկ նա բան վող հոդ վա ծը նա-
խա տե սում է ի րա վուն քի ծագ ման բա րդ կազ մի , այ սի նքն՝ եր-
կու ի րա վա բա նա կան փաս տի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյուն82` 
1. բնա փայ տի և երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի մթե րում` ան-
տա ռօգ տա գո րծ ման պայ մա նա գիր և ան տա ռա հատ ման տո մս, 
2. կողմն   ա կի ան տա ռօգ տա գոր ծում, կեն դա նա կան աշ խար հի 
վեր   ար տադ րու թյան կազ մա կե րպ ման և օգ տա գո րծ ման նպա-
տակ նե րով ան տա ռօգ տա գոր ծում` ան տա ռային տո մս և ան-
տա ռօգ տա  գործ ման պայ մա նա գիր, 3. գի տա հե տա զո տա կան 
նպա տակ նե րով ան տա ռօգ տա գոր ծում` ան տառ նե րի կամ ան-
տա ռային   հո ղե րի օգ տա գո րծ ման պայ մա նա գիր և  ան տա-
ռային  տո մս  կամ ան տա ռա հատ ման  տո մս, 4. մշա կու թային, 

82 Իրականության իրավիճակ, որի հետ օրենքը կապում է որոշակի իրավական 
հետևանքների առաջացում (տարբերում են իրավաբանական փաստերի 
երկու տեսակ` իրադարձություններ և գործողություններ): 
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ա ռող ջա րա րա կան, սպոր տի, հա նգս տի և զբո սա շր ջու թյան 
նպա տակ նե րով ան տա ռօգ տա գոր ծում` ան տառ նե րի կամ ան-
տա ռային  հո ղե րի օգ տա գո րծ ման պայ մա նա գիր:   Մեկ տար-
վա նից ա վե լի ժամկ  ե տով գյու ղա տն տե սա կան մշա կա բույ սե րի 
ա ճեց ման և պտ ղա հա տա պտ ղային, ըն կույզ նե րի ու դե ղա բույ սե-
րի տն կա դաշ տե րի ստե ղծ ման, ինչ պես նաև խո տհն ձի և ա րա-
ծեց ման նպա տա կով ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գո րծ վում են 
տրա մադ րո ղի և օգ տա գոր ծո ղի մի  ջև կնք ված վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րի հի ման վրա: 

Ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի ծագ ման հիմ քե րը ՀՀ ԱՕ-ի 
փո խա րեն տեղ են գտել « Պե տա կան ան տառ նե րը և ան տա ռային 
հո ղե րն օգ տա գո րծ ման տա լու կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան N 806-Ն ո րոշ մա մբ:

 Թեև ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծի ա ռա ջին պար բե րու թյու նը հղում է 
կա տա րում նույն օ րե նսգր քի 34-րդ հոդ վա ծին, այ նուա մե  նայ նիվ, 
հաս կա նա լի չէ, թե 34-րդ հոդ վա ծում ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
ի րա վուն քի ծագ ման հիմ քե րի հետ կապ ված ինչ պի սի « դեպ քեր 
են» տեղ գտել: 

Այս հոդ վա ծի եր րո րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն` ան տա ռա-
հատ ման տոմ սում նշ վում է նաև ան տա ռա վե րա կա նգն ման աշ-
խա տա նք նե րի կա տար ման պայ ման նե րը` այդ պի սի աշ խա տանք -
նե րի կա տար ման ան հրա ժեշ տու թյու նից ել նե լով: 

Ան տա ռային տո մս կամ ան տա ռա հատ ման տո մս տրա մադ-
րում են ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող սուբյե կտ նե րը (ա վե-
լի ման րա մա սն տե ՛ս ՀՀ ԱՕ-ի 18-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյու-
նը): 

Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի պա հա նջ նե րից է նաև ան տա ռօգ-
տա գո րծ մա ն83, ան տա ռա հատ ման կամ ան տա ռային  տոմ սե րի 
ձևե րի և դրա նց տրա մա դր ման կար գի հաս տա տու մը: Այդ ձևե րը 
դե ռևս չեն հաս տատ վել: 

83  ՀՀ ԱՕ-ի որևէ այլ հոդվածում չի հիշատակվում «անտառօգտագործման տոմս» 
բառակապակցությունը: Կարծում ենք` սա վրիպակ է և դրա փոխարեն պետք 
է նշվեր «անտառօգտագործման պայմանագիր» բառակապակցությունը: 
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Հոդ ված 46. Ան տառ նե րի կամ  ան տա ռային  հո ղե րի 
օգ տա գո րծ մա ն ի րա վունք նե րի 
սահ մա նա փա կումն  ե րը

1. Պե տու թյան և հա մայնք նե րի սե փա կա նու թյուն հա մար վող 
ան տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րից տրա մա դր ված կամ այլ 
հիմ քե րով ձե ռք բեր ված ան տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րի 
նկատ մա մբ օգ տա գոր ծող նե րի ի րա վունք նե րը կա րող են սահ-
մա նա փակ վե լ՝

1) վար ձա կա լու թյան կամ են թա վար ձա կա լու թյան հա նձ նե լու 
ար գել քով. 

2) ան տառ նե րում և ան տա ռային  հո ղե րում գտն վող պե տա-
կան գե ո դե զի ա կան ցան ցի կե տե րը պահ պա նե լու պա հան-
ջով. 

3) ան տա ռօգ տա գո րծ ման ա ռան ձին տե սակ նե րի ար գել քով. 
4) ան տա ռային  հո ղե րի նպա տա կային օգ տա գո րծ ման փո-

փոխ ման ար գել քով. 
5) բնա պահ պա նա կան պա հա նջ նե րի պահ պան ման կամ 

ո րո շա կի աշ խա տա նք ներ կա տա րե լու, նե րա ռյա լ՝ կեն դա-
նա կան աշ խար հը, հո ղա շեր տը, հազ վա գյուտ բույ սե րը, 
բնու թյան, պատ մու թյան և մշա կույ թի հու շար ձան նե րը, 
հնէ ա բա նա կան օբյե կտ նե րը պահ պա նե լու պայ մա նով.

6) սահ ման ված ժամկ  ե տում և սահ ման ված կար գով որ սոր-
դու թյան, ձկ նոր սու թյան, վայ րի բույ սեր հա վա քե լու ի րա-
վունք տրա մադ րե լու պայ մա նով. 

7) վայ րի կեն դա նի նե րի գոյու թյան, բնա կան մի  ջա վայ րի և 
մի գ րա ցի այի ու ղի նե րի պահ պան ման պայ մա նով.

8) ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րին չհա մա պա տաս խա նե լու 
դեպ քե րում.

9) այլ պար տա վո րու թյուն նե րով, սահ մա նա փա կումն  ե րով 
կամ պայ ման նե րով:

2. Ան տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րի նկատ մա մբ ի րա-
վունք նե րի սահ մա նա փա կումն  ե րը սահ ման վում են օ րեն քով, այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով, պայ մա նագ րով կամ դա տա կան կար գով: 
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 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Ինչ պես ցան կա ցած ի րա վուն քի, այն պես էլ ան տա ռօգ տա-
գո րծ ման ի րա վուն քի ի րաց ման սահ ման նե րի ո րո շու մը բա վա-
կա նին բա րդ, մի և նույն ժա մա նակ ի րա վա կան կար գա վոր ման 
կար ևոր ո լո րտ նե րից է: 

Ի րա վուն քի ի րաց ման ի րա վա կան սա հ մա նա փա կումն  ե րը 
բնու թա գր վում են ի րա վուն քը կրող սուբյեկ տի կող մի ց՝ իր շա-
հե րի ար դյու նա վետ ի րաց ման ան բա րեն պա ստ պայ ման նե րի 
առ կայու թյա մբ, ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի շր-
ջա նա կի նե ղաց մա մբ և ծա վա լի փոք րաց մա մբ, հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյա մբ84: 

Ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի սա հ մա նա փա կումն  ե րը 
ան տառ նե րի և/ կամ ա ն տա ռային հո ղե րի օգ տա գո րծ ման ի րա-
վուն քի օ րեն քով, այլ ի րա վա կան ակ տե րով, պայ մա նագ րով կամ 
դա տա կան կար գով սահ ման ված, ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տար ման ար գե լք կամ սա հ մա նա փա կում նա խա տե սող հա-
տուկ պա հա նջ ներ են: 

ՀՀ ԱՕ-ի այս և ՀՀ ՀՕ-ի 49-րդ հոդ ված նե րի հա մե  մա տու թյու-
նից հետ ևում է, որ մե կ նա բան վող հոդ վա ծը գրե թե նույ նու թյա մբ 
կրկ նում է ՀՀ ՀՕ-ում ամ րա գր ված հո ղօգ տա գո րծ ման ի րա վուն-
քի սահ մա նա փա կումն  ե րը: 

Այս պի սով, ա ռա ջին սահ մա նա փա կու մը վե րա բե րում է վար-
ձա կա լու թյան կամ են թա վար ձա կա լու թյան հա նձ նե լու ար գել քին, 
երբ սե փա կա նա տե րը կա րող է ար գե լել ան տա ռօգ տա գոր ծո ղին 
ան տա ռային հո ղե րը հա նձ նել են թա վար ձա կա լու թյան, ե թե օգ-
տա գոր ծումն  ի րա կա նաց վում է վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի 
հի ման վրա: ՀՀ ԱՕ-ը չի կար գա վո րում են թա վար ձա կա լու թյան 
հա րա բե րու թյուն նե րը, սա կայն ան տա ռօգ տա գոր ծո ղը կա րող 
է սե փա կա նա տի րոջ հա մա ձայ նու թյա մբ ձե ռք բե րել այդ պի սի 
ի րա վունք ՀՀ քաղ. օր.-ի (հոդ ված 1 –ին, 620-րդ հոդ ված) և ՀՀ 
ՀՕ-ի (48-րդ հոդ ված, 94-րդ հոդ ված) դրույթ նե րի հի ման վրա: 

84  Տե՛ս Малько А.В., Стимулы и ограничения в праве. – М., 2005. – էջ 59:
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Ան տառ նե րում և ան տա ռային  հո ղե րում գտն վող պե տա կան 
գե ո դե զի ա կան ցան ցի կե տե րը պահ պա նե լու պա հան ջը չի կա րող 
հա մար վել ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում, քա նի որ հո ղա մա սում 
գե ո դե զի ա կան նշան նե րի պահ պա նու թյու նը հո ղա մա սի սե փա-
կա նա տի րոջ կամ դրա օգ տա գոր ծո ղի պար տա կա նու թյունն է: 
Այ սի նքն, ցան կա ցած պա րա գայում օգ տա գոր ծո ղը պար տա վոր է 
հետ ևե լու այս պա հան ջին, ին չը պայ մա նա վոր ված է հո ղի, որ-
պես բնա կան օբյեկ տի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով: 

Ան տա ռային  հո ղե րի նպա տա կային օգ տա գո րծ ման փո փոխ-
ման ար գել քը նույն պես պե տք է դիտ վի ո րո շա կի վե րա պա-
հու մով: Հո ղա մա սը, այդ թվում նաև ան տա ռային հո ղե րն ըստ 
նպա տա կային նշա նա կու թյա մբ օգ տա գոր ծե լը ոչ թե ի րա վուն քի 
սա հ մա նա փա կում, այլ տվյ ալ բնա կան օբյեկ տի հա մար սահ-
ման ված ի րա վա կան ընդ հա նուր ռե ժի մի  բաղ կա ցու ցիչ մա սն է: 

Այս հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի 5-րդ են թա կե տում տեղ գտած 
սա հ մա նա փա կու մը վե րա բե րում է ան տա ռօգ տա գո րծ ման և 
դրա նով պայ մա նա վոր ված ո րո շա կի աշ խա տա նք նե րի կա տար-
ման ըն թաց քում բնա պահ պա նա կան, նե րա ռյալ կեն դա նա կան 
աշ խար հը, հո ղա շեր տը, հազ վա գյուտ բույ սե րը, բնու թյան, պատ-
մու թյան և մշա կույ թի հու շար ձան նե րը, հնէ ա բա նա կան օբյե կտ-
նե րը պահ պա նե լու պա հա նջ նե րի կա տար մա նը: Նմա նաբ նույթ 
պայ ման է նա խա տես ված նաև 7-րդ են թա կե տում, ո րի հա մա-
ձայ ն՝ ան տա ռօգ տա գոր ծո ղի վրա կա րող է դր վել պար տա կա նու-
թյուն՝ պահ պա նե լու վայ րի կեն դա նի նե րի գոյու թյան պայ ման նե-
րը, բնա կան մի  ջա վայ րը և մի գ րա ցի այի ու ղի նե րը: 

Այս հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ են թա կե տը սահ մա նում է, որ 
ան տա ռօգ տա գոր ծո ղի վրա կա րող է դր վել սահ ման ված ժամ-
կե տում և սահ ման ված կար գով որ սոր դու թյան, ձկ նոր սու թյան, 
վայ րի բույ սեր հա վա քե լու ի րա վուն քն այլ սուբյե կտ նե րի տրա-
մադ րե լու պար տա կա նու թյուն: Այս պա րա գայում օգ տա գոր ծո ղի 
ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման շր ջա նա կը պայ մա նա վոր վում է 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման տե սա կով, որն ի րա կա նաց նում է այլ օգ-
տա գոր ծո ղը: 
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 Օ րի նակ` կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գոր ծու մ ի րա կա նաց նող սու բյեկ տի 
հա մար ի րա վու ն քի սահ մա նա փա կու մ է մի և նու յն տա րած քու մ այլ 
ան ձի կող մի ց վայ րի բու յ սե րի օգ տա գոր ծու  մը: 

 

Ոչ պատ շաճ ձևա կեր պում նե րի հետ ևան քով ան հաս կա նա լի 
են 8-րդ և 9-րդ են թա կե տե րում տեղ գտած սահ մա նա փա կում-
նե րը: Ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րին չհա մա պա տաս խա-
նե լու դեպ քում օգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի սահ մա նա փա-
կում ա սե լով` պե տք է հաս կա նալ այն պի սի ի րա վի ճակ, երբ 
օգ տա գո րծ ման ի րա վուն քը հա կա սում է ան տա ռա շի նա կան 
նա խագ ծե րով օգ տա գո րծ ման տվյալ տե սա կի հա մար սահ-
ման ված պա հա նջ նե րին և ա ռա ջա նում է ան հրա ժեշ տու թյուն 
սահ մա նա փա կե լու օգ տա գոր ծո ղի հնա րա վո րու թյու նե րը` 
ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի հետ հա մա պա տաս խա նու-
թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով: Այ դու հան դե րձ, ի րա վունք-
նե րի սահ մա նա փակ ման հիմ քե րը պե տք է ամ րա գր ված լի նի 
մի այն ՀՀ ԱՕ-ով: 

Հոդ ված 47. Ան տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րի 
օգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի
 դա դար ման հիմ քե րը

1. Սույն օ րե նսգր քի 34-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե-
րում ան տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րի օգ տա գո րծ ման ի րա-
վուն քը դա դա րում է, երբ` 

ա) լրա ցել է ան տա ռօգ տա գո րծ ման ժամկ  ե տը.
բ) ան տա ռօգ տա գոր ծո ղը հրա ժար վում է ան տա ռօգ տա գո րծ-

ման ի րա վուն քից.
գ) ա ռա ջա նում են ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վունք տվող 

փաս տա թղ թե րով նա խա տես ված այն պայ ման նե րը, ո րոնց 
առ կայու թյան դեպ քում ան տա ռօգ տա գո րծ ման հե տա գա 
ի րա կա նա ցումն  ան հնար է դառ նում: 



146 ՄԱՍ 1.  ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

2. Ան տառ նե րի և ան տա ռային  հո ղե րի օգ տա գո րծ ման ի րա-
վուն քը ժամկ  ե տից շուտ կա րող է դա դա րեց նել սե փա կա նա տե-
րը, երբ` 

ա) ան տա ռօգ տա գո րծ ման գո տում բնակ վող մա րդ կա նց կյ ան-
քին կամ ա ռող ջու թյա նն ան մի  ջա կան վտա նգ է սպառ նում.

բ) ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րը խախ տում են ան տա ռօգ տա -
գործ ման սահ ման ված կա նոն նե րը. 

գ) ան տա ռօգ տա գոր ծո ղը սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում ձեռ-
նա մուխ չի ե ղել ան տառ նե րի կամ ան տա ռային հո ղե րի օգ-
տա գո րծ մա նը նա խա տես ված ծա վալ նե րի սահ ման նե րում. 

դ) ան տա ռօգ տա գոր ծո ղը պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամ-
կետ նե րում չի մու ծել ան տա ռօգ տա գո րծ ման վճա րը: 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծում նա խա տես վում են այն դեպ քե րը 
(հիմ քե րը), ո րո նք կա րող են հան գեց նել ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
ի րա վուն քի դա դար ման: Ո րոշ վե րա պա հումն  ե րով (հատ կա պես 
երկ րո րդ մա սի ա) են թա կե տով նա խա տես ված հիմ քի ա ռու մով) 
հնա րա վոր է այս հոդ վա ծում տեղ գտած հիմ քե րը խմ բա վո րել 
հետ ևյալ կե րպ.  1. ան տա ռօգ տա գոր ծո ղի կող մի ց օգ տա գո րծ-
ման կար գի խա խտ ման հետ չկապ ված հիմ քեր, 2. օգ տա գո րծ-
ման կար գի խա խտ ման հետ կապ ված հիմ քեր (հոդ վա ծի 2-րդ 
մաս): 

Ան տա ռօգ տա գո րծ ման ժամկ  ետ նե րը տար բեր վում են ըստ 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման տե սակ նե րի: « Պե տա կան ան տառ նե րը 
և ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գո րծ ման տա լու կար գը սահ մա նե-
լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 806-Ն ո րոշ ման 16-րդ և 17-
րդ կե տե րը նա խա տե սում են ան տա ռօգ տա գո րծ ման ընդ հա նուր 
ժամկ  ետ ներ, ան տառ նե րը և ան տա ռային  հո ղե րը վճա րի դի մաց 
օգ տա գո րծ ման են տրա մա դր վում մի  նչև մե կ տա րի և 1-60 տա-
րի ժամկ  ետ նե րով, իսկ ան տա ռային  հո ղե րը գյու ղա տն տե սա-
կան նպա տակ նե րով` մի  նչև 25 տա րի ժամկ  ե տով: Ըստ ան տառ-
օգ տա գո րծ ման տե սակ նե րի` N 806-Ն ո րոշ մա մբ նա խա տես ված 
են հա տուկ ժամկ  ետ ներ, իսկ ո րոշ տե սակ նե րի հա մար հա տուկ 
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ժամկ  ետ նե րը սահ ման վում են ան տա ռային տոմ սի, ան տա ռա-
հատ ման տոմ սի և պայ մա նագ րի հի ման վրա: 

 Օ րի նակ`  ե րկ րոր դա կան ան տա ռա նյու  թի մթեր ման նպա տա կով  
ան տառ նե րը   կամ  ան տա ռային  հո ղե րն օգ տա գո րծ ման են տրա-
մա դր վու մ մի  նչև մե կ տա րի ժամկ  ե տով, և այդ ժամկ  ե տը չպե տք է 
գե րա զան ցի ան տա ռա հատ ման տոմ սը տա լու  տար վա դեկ տեմ բե րի 
31-ը: 

Ան տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րի վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նա գի րը կնք վում է  մի  նչև 60 տա րի ժամկ  ե տով (ա վե-
լի ման րա մա սն տե ՛ս ՀՀ ԱՕ-ի 50-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու-
թյու նը): Հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման ի րա վուն քով ան-
տառ նե րը կա րող են փո խա նց վել մի  նչև 10 տա րի ժամկ  ե տով 
(ա վե լի ման րա մա սն տե ՛ս ՀՀ ԱՕ-ի 54-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա-
նու թյու նը): 

Սահ ման ված ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո ան տա ռօգ տա-
գո րծ ման ի րա վուն քը դա դա րում է, ե թե օ րեն քով կամ կող մե  րի 
հա մա ձայ նու թյա մբ չի նա խա տես վում վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նագ րի ժամկ  ե տի եր կա րա ձգ ման հնա րա վո րու թյուն, քա նի 
որ սուբյեկ տը ձե ռք է բե րում ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վունք 
իր ա զատ կա մա հայ տու թյան ար դյու նքում և այդ ի րա վուն քից 
նա կա րող է հրա ժար վել իր հայե ցո ղու թյա մբ: Այս սկզ բուն քից 
ել նե լով` մե կ նա բան վող հոդ վա ծը որ պես ան տա ռօգ տա գո րծ-
ման ի րա վուն քի դա դար ման հի մք նա խա տե սում է օգ տա գոր-
ծո ղի կող մի ց դրա նից հրա ժար վե լը: 

ՀՀ ԱՕ-ի հա մա ձայն` ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քը կա-
րող է դա դա րել, ե թե ա ռա ջա նում են ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա-
վունք տվող փաս տա թղ թե րով նա խա տես ված այն պայ ման նե րը, 
ո րո նց առ կայու թյան դեպ քում ան տա ռօգ տա գո րծ ման հե տա գա 
ի րա կա նա ցումն  ան հնար է (օ րի նակ` ան տա ռա հատ ման տոմ սը 
տրա մա դր վում է ո րո շա կի ժամկ  ե տով, ո րի ըն թաց քում ան տա-
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ռա հա տում չի րա կա նաց նե լու դեպ քում ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
սուբյեկ տը զրկ վում է այդ հնա րա վո րու թյու նից): 

2. Հոդ վա ծի երկ րո րդ մա սում նա խա տես ված ա ռա ջին հիմ քը 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման գո տում բնակ վող մա րդ կա նց կյ ան քին 
կամ ա ռող ջու թյա նն ան մի  ջա կան վտա նգ սպառ նա լն է: Պե տք է 
ընդ գծել, որ մա րդ կա նց կյ ան քի և ա ռող ջու թյան հա մար ան մի -
ջա կան վտա նգ կա րող է ա ռա ջա նալ ինչ պես ան տա ռօգ տա գո րծ-
ման, այն պես էլ ան տա ռային տն տե սու թյան վար ման հետ չկապ-
ված աշ խա տա նք ներ ի րա կա նաց նե լու հետ ևան քով: Ցան կա ցած 
պա րա գայում ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քը պե տք է դա դա-
րեց վի85, քա նի որ վտա նգ կա րող է ա ռա ջա նալ նաև ան տա ռօգ-
տա գոր ծում ի րա կա նաց նող սուբյե կտ նե րի կյ ան քի և ա ռող ջու-
թյան հա մար: 

Ան տա ռօգ տա գո րծ ման կա նոն նե րը, ո րո նց խախ տու մը կա-
րող է հան գեց նել ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի դա դա րեց-
ման, նա խա տես վում են ՀՀ ԱՕ-ով, դրա հի ման վրա ըն դուն ված 
այլ ի րա վա կան ակ տե րով և ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն-
քը հա վաս տող փաս տա թղ թե րով: Ան տա ռօգ տա գո րծ ման ա մե ն 
կա նո նին ան հա մա պա տաս խան գոր ծե լն ան վե րա պա հո րեն չի 
հան գեց նում ի րա վուն քի դա դա րեց ման: Բա ցա ռու թյուն են այն 
կա նոն նե րը, ո րո նց ան հա մա պա տաս խան գոր ծե լու հա մար այդ-
պի սի հետ ևա նք նե րի ա ռա ջա ցումն  ուղ ղա կի ո րեն նա խա տես վում 
է օ րեն քում: 

Ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քը կա րող է դա դա րել նաև 
այն դեպ քե րում, երբ ան տա ռօգ տա գոր ծո ղը սահ ման ված ժամ-
կետ նե րում ձեռ նա մուխ չի ե ղել ան տառ նե րի կամ ան տա ռային 
հո ղե րի օգ տա գո րծ մա նը` նա խա տես ված ծա վալ նե րի սահ ման նե-
րում: Այս պի սի պա հա նջ նա խա տես ված է գրե թե բո լոր բնա կան 
պա շար նե րի օգ տա գո րծ ման հա մար: Բնա կան պա շա րի ար դյու-
նա վետ և ան վն աս օգ տա գոր ծու մը են թադ րում է օգ տա գո րծ ման 

85 Այս պարագայում օրենսդիրը կարող էր նախատեսել, որ օգտագործման 
իրավունքը ոչ թե դադարեցվում, այլ կասեցվում է` նախատեսելով համա-
պատասխան վտանգը վերանալու դեպքում անտառօգտագործումը վեր-
սկսելու հնարավորություն: 
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ժա մա նա կային և քա նա կա կան պլա նա վո րում: Ան տառ նե րի և 
ան տա ռային հո ղե րի պա րա գայում այս պա հան ջը բխում է ինչ-
պես նշ ված ընդ հա նուր սկզ բուն քից, այն պես էլ ան տա ռա շի նու-
թյան սկզ բունք նե րից: 

Ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քը կա րող է վա ղա ժամկ  ետ 
դա դա րեց վել, ե թե ան տա ռօգ տա գոր ծո ղը պայ մա նագ րով սահ-
ման ված ժամկ  ետ նե րում չի մու ծել ան տա ռօգ տա գո րծ ման վճա րը 
(ա վե լի ման րա մա սն տե ՛ս ՀՀ ԱՕ-ի 56-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու-
թյու նը): 

Գ Լ� Խ 11. ԱՆ ՏԱՌ ՆԵ ՐԻ ԿԱՄ ԱՆ ՏԱ ՌԱՅԻՆ 
ՀՈ ՂԵ ՐԻ ՎԱՐ ՁԱ ԿԱ Լ�   �  ՆԸ

 Ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի վար ձա կա լու  թյու  նը ՀՀ ան-
տա ռային օ րե նսդ րու  թյան նոր ինս տի տու տ նե րից է: 

Ան տառ նե րի վար ձա կա լու  թյան վե րա բե րյալ նոր մե  րը վեր լու  ծու -
թյան են են թա րկ վել ՀՀ քաղ. օր.-ի դրու յթ նե րի հետ դրա նց փոխ հա-
րա բե րակ ցու  թյան հա մա տե քս տու մ: Մատ նա նշ վել են նաև վար ձա-
կա լու  թյան պայ մա նագ րի այս տե սա կի` պայ մա նագ րի ա ռար կայով 
պայ մա նա վոր ված ա ռա նձ նա հատ կու  թյու ն նե րը:  

Հոդ ված 48. Ան տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րի 
վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քը

1. Ան տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րի վար ձա կա լու թյան 
ի րա վուն քը վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ ման նե րով 
վճա րի դի մաց ան տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րի ժամկ  ե-
տային օգ տա գո րծ ման ի րա վունքն է: 

2. Պե տա կան ան տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րի վար ձա-
կա լու թյան ի րա վուն քը տրա մա դր վում է հրա պա րա կային սա-
կար կու թյուն նե րի մի  ջո ցով: 

Ա ռա նց հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի պե տա կան ան-
տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րի վար ձա կա լու թյան տրա մա-
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դր ման դեպ քե րը սահ մա նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյու նը:

3. Ան տառ նե րը կամ ան տա ռային  հո ղե րը վար ձա կա լու թյան 
տրա մադ րե լու հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րը կազ մա-
կեր պում է պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի  նը:

4. Վար ձա տուի փո փոխ ման դեպ քում վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նա գի րը կա րող է դա դա րել մի  այն Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով սահ ման ված դեպ քե րում 
և կար գո վ։

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Ան տառ նե րը և ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գո րծ ման տրա-
մադ րե լու ձևե րից է ան տառ նե րի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի-
րը: Ան տառ նե րի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով վար ձա տուն 
պար տա վոր վում է վճա րի դի մաց վար ձա կա լի ժա մա նա կա վոր 
տի րա պետ մա նը և (կամ) օգ տա գո րծ մա նը հա նձ նել ան տառ ներ 
կամ ան տա ռային հո ղեր` ՀՀ ԱՕ-ի 35-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված նպա տակ նե րի հա մար: 

2-3. Հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն`  պե տա կան ան տառ նե-
րի և ան տա ռային հո ղե րի վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քը տրա-
մա դր վում է հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մի  ջո ցով, իսկ 
ա ռա նց հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի տրա մա դր ման 
դեպ քե րը սահ մա նում է ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը: « Պե տա կան ան-
տառ նե րը և ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գո րծ ման տա լու կար գը 
սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 806-Ն ո րոշ մա մբ ան-
տա ռօգ տա գո րծ ման յու րա քան չյուր տե սա կի հա մար նա խա տես-
վում են ան տառ նե րը և ան տա ռային հո ղե րը վար ձա կա լու թյան 
հա նձ նե լու նպա տա կով հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի 
ան ցկաց ման կար գը և պայ ման նե րը: Անհ րա ժե շտ է ան տառ նե րի 
և ան տա ռային հո ղե րի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը տար-
բե րել ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի վճա րի դի մաց օգ տա-
գո րծ ման պայ մա նագ րից: Նման տար բե րա կու մը գրե թե ան հաս-
կա նա լի է ներ կայիս կար գա վոր ման պայ ման նե րում, երբ դրա 
հիմ քում դր վում է օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լու ժամկ  ե տը: Այս 
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պա րա գայում ան հրա ժե շտ է հս տակ տա րան ջա տել  ան տառ-
նե րի օգ տա գո րծ ման և ան տա ռային հո ղե րի վար ձա կա լու  թյան 
պայ մա նագ րե րը` որ պես ինք նու րույն ինս տի տուտ ներ: 

Ա ռա նց հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի պե տա-
կան ան տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րի վար ձա կա լու-
թյան տրա մա դր ման դեպ քեր ՀՀ կա ռա վա րու թյան ա ռան-
ձին ո րոշ մա մբ նա խա տես ված չէ: ՀՀ կա ռա վա րու թյունն 
ըն   դու նել է « Պե տա կան և հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան-
դի սա ցող հո ղա մա սե րի օ տար ման, կա ռու ցա պատ ման և օգ-
տա գո րծ ման տրա մա դր ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» 
N 286 ո րո շում86, ո րի 44-րդ կե տում թվա րկ վում են հո ղա մա սե-
րն ա ռա նց մր ցույ թի տրա մադ րե լու  ընդ հա նուր հիմ քե րը:  Հրա-
պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի (տ վյ ալ դեպ քում՝ մր ցույ թի) 
մի  ջո ցով ան տառ նե րն ու ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գո րծ ման  
տրա մադ րե լու հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են նաև 
«Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քո վ87: 

4. Վար ձա տուի փո փո խու թյու նը (վար ձա կա լու թյան հա նձն-
ված գույ քի նկատ մա մբ uե փա կա նու թյան ի րա վուն քի փո խան-
ցումն  այլ ան ձի) հի մք չէ վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը լու-
ծե լու կամ փո փո խե լու հա մար, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ 
օ րեն քով (ՀՀ քաղ. օր., հոդ ված 619): «Ան տա ռային հո ղե րի վար-
ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի օ րի նա կե լի ձևը հաս տա տե լու մա-
սին» ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա րի N 164-Ն հրա մա նո վ88 
հաս տատ ված օ րի նա կե լի պայ մա նագ րի 1.5. կե տի հա մա ձայն՝ 
«Ան տա ռային հո ղի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
փո խան ցումն  այլ ան ձի հի մք չէ սույն պայ մա նա գի րը լու ծե լու 
կամ փո փո խե լու հա մար»: 

Վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով որ պես վար ձա տու հան-

86 Ընդունվել է  12.04.2001թ., ուժի մե ջ է մտել 08.05.2001թ., ՀՀՊՏ 
2001.04.28/12(144) :

87 Ընդունվել է 08.10.2003թ., ուժի մե ջ է մտել  22.11.2003թ., ՀՀՊՏ 
2003.11.12/56(291):

88 Ընդունվել է 11.09.2006թ., ուժի մե ջ է մտել 26.10.2006թ., ՀՀԳՏ 
2006.10.16/25(234):
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դես է գա լիս « Հայան տառ» ՊՈԱԿ-ը, ո րին  այդ թույլտ վու թյու նը 
տրա մա դր վել է ՀՀ կա ռա վա րու թյան «« Հայան տառ» պե տա կան 
ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյա նը  պե տա կան ան տա ռային հո-
ղե րի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րեր կն քե լու թույլտ վու թյուն 
տա լու մա սին»   N 611-Ն ո րոշ մա մբ89: Որ պես վար ձա կալ կա րող 
է հան դես գալ ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի ցան կա ցած 
սուբյե կտ:   

Հոդ ված 49. Ան տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րի 
վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը

1. Ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րե լու նպա տա կով վար ձա կա-
լու թյան հա նձն ված ան տառ նե րում կամ ան տա ռային  հո ղե րում 
վար ձա կա լն ի րա վունք ու նի ի րա կա նաց նե լու ան տա ռօգ տա  գործ-
ման բո լոր տե սակ նե րը՝ պար տա դիր պահ պա նե լով ան տա ռա շի-
նա կան նա խագ ծե րի պա հա նջ նե րը, ե թե այլ բան նա խա տես ված 
չէ սույն օ րե նսգր քով կամ պայ մա նագ րով:

2. Վար ձա կա լն ի րա կա նաց նում է ան տա ռօգ տա գոր ծում ան-
տա ռային  հո ղի հա տա կագ ծի, ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծի և 
վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծը վե րա բե րում է վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նագ րի հի ման վրա ան տա ռային տն տե սու թյան վար մա նը` 
թույ լատ րե լով վար ձա կա լին ի րա կա նաց նե լու  ան տա ռօգ տա -
գործ ման բո լոր տե սակ նե րը: Ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող 
սուբյե կտ նե րը  պար տա վոր են գոր ծել ան տա ռային հո ղի հա տա-
կագ ծի, ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծի և վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նագ րի հի ման վրա: 

Նա խա տես ված կար գա վոր ման նպա տա կն է ան տա ռ-
տն տե սու թյուն վա րող սուբյեկ տին ա զա տել ան տա ռօգ տա-
գործ  ման յու րա քան չյուր տե սա կի հա մար թույլտ վու թյուն ներ 
ստա նա լու պար տա կա նու թյու նից: Ան տա ռա շի նա կան նա-

89 Ընդունվել է 04.05.2006թ., ուժի մե ջ է մտել 01.06.2006թ., ՀՀՊՏ 
2006.05.31/29(484):
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խագ ծե րին հա մա պա տաս խան գոր ծե լու պա հա նջն ընդ գծում 
է  ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող նե րի վար քագ ծի սահ-
ման նե րը:

Հոդ ված 50.  Պե տա կան և հա մայն քային ան տառ նե րի 
կամ ան տա ռային  հո ղե րի վար ձա կա լու թյան 
ժամկ  ե տը և վար ձավ ճա րը

1. Ան տառ նե րի կամ ան տա ռային  հո ղե րի վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նա գի րը կնք վում է  մի  նչև 60 տա րի ժամկ  ե տով: Ան տա-
ռային  հո ղե րի գյու ղա տն տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար նա-
խա տես ված հո ղա տես քե րի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը 
կնք վում է  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան հո ղային օ րե նսգր-
քով սահ ման ված ժամկ  ետ նե րո վ։

2. Պե տա կան սե փա կա նու թյուն հա մար վող ան տառ նե րի  վար-
ձավ ճա րի նվա զա գույն չա փը սահ մա նում է Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը:

Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը հա մար վում է ժամկ  ե-
տային պայ մա նա գիր և կա րող է կնք վել մի  նչև 60 տա րի ժամ-
կե տով: Ան տա ռային հո ղե րի գյու ղա տն տե սա կան նպա տակ նե րի 
հա մար նա խա տես ված հո ղա տես քե րի վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նա գի րը կնք վում է ՀՀ ՀՕ-ով սահ ման ված ժամկ  ետ նե րով:   
ՀՀ ՀՕ-ի 48-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը գյու ղա տն տե սա կան նշա-
նա կու թյան հո ղե րի վար ձա կա լու թյան ա ռա վե լա գույն ժամկ  ետ 
է  սահ մա նում 25 տա րին: Թեև ՀՀ ԱՕ-ն հղում է կա տա րում ՀՀ 
ՀՕ-ին, սա կայն այս բա ցա ռու թյու նը չի վե րա բե րում ան տա ռային 
հո ղե րի գյու ղա տն տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար նա խա տես-
ված հո ղա տես քե րին: Միև նույն ժա մա նակ « Պե տա կան ան տառ-
նե րն ու ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գո րծ ման տա լու կար գը սահ-
մա նե լու մա սին»  ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 806-Ն ո րոշ ման 17-րդ 
կե տն ան տա ռային հո ղե րը գյու ղա տն տե սա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գո րծ ման  տրա մադ րե լու ա ռա վե լա գույն ժամկ  ետ է սահ-
մա նում  25 տա րին:
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2. Պե տա կան սե փա կա նու թյուն հա մար վող ան տառ նե րի  վար-
ձավ ճա րի նվա զա գույն չա փե րը սահ ման վել են ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան   N 668-Ն ո րոշ մա մբ90: 

Հոդ ված 51.  Պե տա կան ան տառ նե րում 
կամ անտառային  հո ղե րում ան տա ռայի ն
տն տե սու թյան վա րու մը

1. Մի նչև մե կ տա րի ժամկ  ե տով պե տա կան ան տառ նե րը 
կամ ան տա ռային  հո ղե րն օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լու դեպ-
քում ան տա ռային տն տե սու թյան վա րումն  ի րա կա նաց նում է սե-
փա կա նա տե րը:

 Մեկ տա րուց ա վել ժամկ  ե տով վար ձա կա լու թյան պայ մա նա-
գ րի կնք ման դեպ քում վար ձա կա լը պար տա վոր է վա րել ան տա-
ռային տն տե սու թյու նը և կրել այն վա րե լու ծախ սե րը:

2. Ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող վար ձա կա լն ի րա վունք 
ու նի կա ռու ցե լու ժա մա նա կա վոր շի նու թյուն ներ, ի րա կա նաց նե-
լու ան տա ռօգ տա գո րծ ման այն տե սակ նե րը, ո րո նք նա խա տես-
ված են պայ մա նագ րով:

3. Վար ձա կա լի կող մի ց ժա մա նա կա վոր շի նու թյուն նե րի կա-
ռու ցու մը թույ լա տր վում է վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով նա-
խա տես ված դեպ քե րում: Վար ձա կա լի կա ռու ցած ժա մա նա կա-
վոր շի նու թյուն նե րը վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ա վար տից 
հե տո վար ձա կա լի մի  ջոց նե րով են թա կա են քա նդ ման, ե թե պայ-
մա նագ րով այլ բան նա խա տես ված չէ: Դրա նց ար ժե քը փոխ հա-
տուց ման են թա կա չէ:

 Վար ձա կա լի կա ռու ցած շի նու թյուն նե րը փո խա դա րձ հա մա-
ձայ նու թյա մբ կա րող են հա նձն վել ան տա ռային հո ղե րի սե փա-
կա նա տի րո ջը:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Մեկ տա րուց ա վե լի ժամկ  ե տով վար ձա կա լու թյան պայ մա-
նա գիր կն քե լու դեպ քում վար ձա կա լը պար տա վոր է վա րել  ան-

90 Ընդունվել է  03.06.2010թ., ուժի մե ջ է մտել 26.06.2010թ., ՀՀՊՏ 
2010.06.16/26(760):
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տա ռային տն տե սու թյու նը և կրել այն վա րե լու ծախ սե րը: ՀՀ ԱՕ-ի 
18-րդ հո դվա ծի ա ռա ջին մա սը նա խա տե սում է, որ ան տա ռային 
տն տե սու թյուն կա րող են վա րել պե տա կան կա ռա վար ման և ՏԻՄ 
հա մա կար գում գոր ծող կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ի րա վա բա նա-
կան ան ձի նք և քա ղա քա ցի նե րը: Այ սի նքն,  որ պես  վար ձա կալ 
կա րող են լի նել մի  այն նշ ված սուբյե կտ նե րը, ո րոն ցից ցան կա-
ցա ծը կա րող է հան դես գալ որ պես ան տա ռային տն տե սու թյուն 
վա րող սուբյե կտ:  

2. Ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող վար ձա կա լն ի րա վունք ու-
նի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված դեպ քե րում 
կա ռու ցե լու ժա մա նա կա վոր շի նու թյուն ներ: « Ժա մա նա կա վոր շի-
նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը չի տր վում  որ ևէ ի րա վա կան ակ տում: 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան «Ոչ հիմն  ա կան շի նու թյուն նե րի տե ղա դր-
ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» N 896 ո րոշ մա մբ91 սահ ման վել 
է  ոչ հիմն  ա կան շի նու թյուն նե րին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը և 
դրա նց ցան կը: 

3. Վար ձա կա լի կա ռու ցած ժա մա նա կա վոր շի նու թյուն նե րը 
են թա կա են քա նդ ման վար ձա կա լի մի  ջոց նե րով, ե թե պայ մա նա-
գ րով չի նա խա տես վում շի նու թյուն նե րի հա նձ նում ան տա ռային 
հո ղե րի սե փա կա նա տի րո ջը  կամ քա նդ ման աշ խա տա նք նե րի 
կա տա րու մը սե փա կա նա տի րոջ մի  ջոց նե րով: 

Հոդ ված 52.  Վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի 
փո փո խու մը և լու ծու մը

1. Վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ ման նե րի փո փո խում 
կող մե  րի ան հա մա ձայ նու թյան դեպ քե րում կա տար վում է  դա-
տա կան կար գով հետ ևյալ հիմ քե րով. 

ա) հր դեհ նե րի, քա մի  նե րից հող մա հար ման, վն ա սա տու նե րի 
և հի վան դու թյուն նե րի, ե րաշ տի և սա կա վաջ րու թյան  հե-
տևան քով և այլ պատ ճառ նե րով ան տա ռային  հո ղե րի վի-
ճա կի վատ թա րաց ման ժա մա նակ.

91 Ընդունվել է 24.09.2001թ., ուժի մե ջ է մտել 28.10.2001թ., ՀՀՊՏ 
2001.10.18/32(164):
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բ) ան տա ռօգ տա գո րծ ման կար գի և ռե ժի մի  սահ ման ված կար-
գի փո փո խու թյան դեպ քում:

2. Պե տա կան սե փա կա նու թյուն հա մար վող ան տառ նե րի 
և ան տա ռային  հո ղե րի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը վա ղա-
ժամկ  ետ լուծ վում է, ե թե փո փոխ վել է ան տա ռի նպա տա կային 
նշա նա կու թյու նը: Դրա հետ ևան քով տու ժած ան ձի նք վն ա սի 
հա տուց ման ի րա վունք ու նեն Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րենս դ րու թյան հա մա ձայն:

3. Վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը վա ղա ժամկ  ետ լուծ վում 
է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քով սահ ման ված կար գով:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. ՀՀ քաղ. օր.-ի 468-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պայ մա նագ րի 
փո փոխ ման հա մա ձայ նու թյու նը կնք վում է այն ձևով, ինչ ձևով 
պայ մա նա գի րը, ե թե այլ բան չի բխում օ րեն քից, այլ ի րա վա-
կան ակ տե րից, պայ մա նագ րից կամ գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան 
սո վո րույթ նե րից: Նույն հոդ վա ծի երկ րո րդ մա սը նա խա տե սում 
է, որ պայ մա նագ րի կող մը կա րող է պայ մա նագ րի փո փոխ ման 
կամ լուծ ման մա սին պա հան ջը դա տա րան ներ կայաց նել մի  այն 
պայ մա նագ րի փո փոխ ման կամ լուծ ման ա ռա ջար կի վե րա բե րյալ 
մյուս կող մի  մե ր ժու մը ստա նա լուց կամ այդ ա ռա ջար կում նշ ված 
ժամկ  ե տում պա տաս խա նը չս տա նա լուց հե տո, իսկ դրա բա ցա-
կայու թյան դեպ քում` ե րես նօ րյա ժամկ  ե տում: Ի լրումն  շա րա դր-
ված ընդ հա նուր կա նոն նե րին` ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
նա խա տես վում են այն ո րո շա կի դեպ քե րը, ո րո նց վրա հաս նե լու 
պա րա գայում  կող մը կա րող է պա հան ջել (նաև դա տա կան կար-
գով)  փո փո խե լու վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը: Նա խա-
տես ված եր կու հիմ քե րը, ըստ է ու թյան, բա ցա ռում են վար ձա-
կա լի կող մի ց ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի ար դյու նա վետ 
օգ տա գոր ծու մը, ուս տի ա ռա ջա նում է վար ձա կա լու թյան պայ մա-
նագ րի փո փոխ ման ան հրա ժեշ տու թյուն: 

2. Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի 2-րդ մա սը որ պես վար ձա կա լու-
թյան պայ մա նագ րի վա ղա ժամկ  ետ լուծ ման հի մք նա խա տե սում 
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է ան տա ռի նպա տա կային նշա նա կու թյան փո փո խու մը: ՀՀ ԱՕ-
ով սահ ման ված չեն ան տառ նե րի նպա տա կային նշա նա կու թյան 
փո փոխ ման հիմ քե րը: ՀՀ ԱՕ-ի 10-րդ հոդ վա ծի երկ րո րդ մա սում 
սահ ման վում է պե տու թյան և հա մայն քային կա րիք նե րի հա մար 
ոչ պե տա կան ան տառ նե րի նպա տա կային նշա նա կու թյան փո-
փոխ ման դեպ քում  վն ա սի հա տու ցում ստա նա լու սե փա կա նա-
տի րոջ ի րա վուն քը (ա վե լի ման րա մա սն տե´ս ՀՀ ԱՕ-ի 10-դ հոդ-
վա ծի մե կ նա բա նու թյու նը): 

Վար ձա կա լի և վար ձա տուի պա հան ջով վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նագ րի վա ղա ժամկ  ետ լուծ ման հիմ քեր նա խա տես ված են նաև 
ՀՀ քաղ. օր.-ի 622-րդ և 623-րդ հոդ ված նե րում: Այդ հոդ ված նե րում 
ամ րա գր ված հիմ քե րը կա րող են կի րառ վել ընտ րո ղա բար` հաշ վի 
առ նե լով պայ մա նագ րի ա ռար կայի ա ռա նձ նա հա տուկ բնույ թը: 

Գ Լ� Խ 12. ԱՆ ՏԱ ՌԱՅԻՆ ՏՆ ՏԵ Ս�   ԱՆ 
ՎԱՐ ՄԱՆ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԵ ՐԻ Ա ՌԱՆ ՁԻՆ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ Ր

Այս գլ խու մ տեղ գտած պայ մա նագ րե րը ՀՀ ան տա ռային օ րե նս-
դ րու  թյան նո րա մու  ծու  թյու ն նե րից են: Դրա նց կի րա ռու  թյու  նը պե տք 
է ա պա հո վի այնպիսի սու բյե կտ նե րի նե րգ րավ վա ծու  թյու  նն ան տա-
ռային պա շար նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թացու մ, որոնք կապահովեն 
անտառի արդյու նավետ օգտագործու մ և պահպանու թյու ն:  

Այս գլ խի մե կ նա բա նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ ներ կայաց վու մ է 
պայ մա նագ րե րի կնք ման, գոր ծո ղու  թյան և դա դար ման կար գը` ՀՀ 
քաղ. օր.-ի կար գա վոր ման հետ ու  նե ցած ընդ հան րու  թյու ն նե րի և 
տար բե րու  թյու ն նե րի հա մա կար գու մ: 

Հոդ ված 53. Ար մա տի վրա ծա ռու տի ա ռու վա ճառ քի 
պայ մա նա գի րը

1. Հա մայնք նե րը, ի րա վա բա նա կան ան ձի նք և քա ղա քա ցի  ներն 
ի րա վունք ու նեն ձե ռք բե րե լու ար մա տի վրա հատ ման են թա կա 
ծա ռուտ` սույն հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով:
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2. Ա ռու վա ճառ քի ա ռար կա հա մար վող ծա ռու տը գնոր դի կող-
մի ց պե տք է հատ վի պայ մա նագ րով կամ ան տա ռա հատ ման 
տոմ սով սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում:

3. Պե տա կան ան տառ նե րում ար մա տի վրա ծա ռու տի վա ճառ-
քի չա փա քա նակ նե րի հաշ վա րկ ման մե  թո դի կան սահ մա նում է 
պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի  նը:

4. Պե տա կան սե փա կա նու թյուն հա մար վող ան տա ռա յին տա-
րա ծք նե րում հատ ման տե ղա մա սե րը և օբյե կտ նե րը ո րո շում է 
պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի  նը` ել նե լով ան տա-
ռա շի նա կան նա խագ ծե րից:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1-2. Ան տա ռային տն տե սու թյան վար ման պայ մա նագ րե րից 
ա ռա ջի նն  ար մա տի վրա ծա ռու տի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա -
գիրն է: Այս պի սի պայ մա նա գիր կն քե լու ի րա վուն քը վե րա պահ-
ված է ան տառ նե րի բո լոր սե փա կա նա տե րե րին: Մա ժա մա նակ 
մե կ նա բան վող հոդ վա ծի 1-ին մա սը նա խա տե սում է, որ ար մա-
տի վրա հատ ման են թա կա ծա ռու տի ձե ռք բեր ման ի րա վուն քը 
պատ կա նում է հա մայնք նե րին, ի րա վա բա նա կան ան ձա նց և քա-
ղա քա ցի նե րին:  

Այս պայ մա նագ րի ա ռար կան ծա ռուտն է` հիմ նա կան ար-
տա քին նշան նե րով մի ան ման ծա ռե րի ամ բող ջա կա նու թյու-
նը (ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ հոդ ված), ո րը լի նում է հա սուն (ծա ռու տի 
գեր հա սուն հա սա կին նա խոր դող հա սա կային խումբ, ո րի 
պայ ման նե րում  դան դա ղում է ծա ռե րի տար բե րա կու մը, գա-
գա թային ա ճը, թու լա նում է բնի ընդ լայ նա կան ա ճը) և գեր-
հա սուն (ան տա ռի հա սա կային վի ճակ, ո րը հա ջոր դում է ծա-
ռու տի հա սուն փու լին, բնո րոշ վում է վե րին շա րա հար կում 
ծա ռե րի թույլ ա ճով): 

Ծա ռու տի հատման ժամկ  ե տը ո րոշ վում է պայ մա նագ րով կամ 
ան տա ռա հատ ման տոմ սով:  

3-4. Ծա ռու տի վա ճառ քի չա փա քա նակ նե րի հաշ վա րկ ման մե -
թո դի կա պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր մար մի  նը չի հաս տա-
տել, իսկ հատ ման տե ղա մա սե րը և օբյե կտ նե րը յու րա քան չյուր 
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դեպ քում ո րո շում է պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար-
մի  նը` ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի հի ման վրա:

Հոդ ված 54. Ան տառ նե րի հա վա տար մագ րային 
կա ռա վար ման պայ մա նա գի րը

1. Ան տառ նե րի հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման պայ մա-
նագ րով սե փա կա նա տե րը կա րող է մի  նչև 10 տա րի ժամկ  ե տով 
հա վա տար մագ րային կա ռա վար չին ան տա ռը հա նձ նել հա վա-
տար մագ րային կա ռա վար ման: Ան տա ռի հա վա տար մագ րային 
կա ռա վար ման պայ մա նա գի րը գոր ծում է Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով:

2. Հա վա տար մագ րային կա ռա վա րի չն ի րա վունք ու նի ի րա-
կա նաց նե լու մի  այն հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման պայ մա-
նագ րով նա խա տես ված ան տա ռօգ տա գո րծ ման տե սակ նե րը:

3. Պե տա կան ան տառ նե րի հա վա տար մագ րային կա ռա վար-
ման պայ մա նա գի րը կնք վում է մր ցույ թի ար դյուն քում,  ո րի անց-
կաց ման կար գը սահ մա նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյու նը:

4. Հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե րում գտն վող պե տա կան 
ան տառ նե րի հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման պայ մա նա-
գ րով ան տառ նե րը հա մայն քային կազ մա կեր պու թյուն նե րին են 
հա նձ նում ա ռա նց մր ցույ թի` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա-
ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Գույ քի հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման պայ մա նա գի րը 
որ պես ինս տի տուտ ա ռա ջին ան գամ ի րա վա կան ամ րա գրում է 
ստա ցել  ՀՀ 1998 թ-ի քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում92: ՀՀ քաղ. 
օր.-ի 954-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` « Գույ քի հա վա տար մա գրային 
կա ռա վար ման պայ մա նագ րով մե կ կող մը (կա ռա վար ման հիմ-
նա դի րը) ո րո շա կի ժամկ  ե տով գույք է հա նձ նում մյուս կող մի  
(հա վա տար մագ րային կա ռա վար չի) հա վա տար մագ րային կա-

92 Այս մասին ավելի մանրամասն տե´ս ՀՀ քաղաքացիական իրավունք. 
Երկրորդ մաս.-Երևանի պետ. համալս. –Եր.: 2001, էջ 494:  
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ռա վար մա նը, իսկ մյուս կող մը պար տա վոր վում է այդ գույ քի կա-
ռա վա րումն  ի րա կա նաց նել ի շահ կա ռա վար ման հիմն  ադ րի կամ 
նրա նշած ան ձի (շա հա ռուի)»:

Ան տա ռի սե փա կա նա տե րն ի րա վունք ու նի մի  նչև 10 տա րի 
ժամկ  ե տով ան տա ռը հա նձ նել հա վա տար մագ րային կա ռա վար-
ման: Ան տա ռի հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման պայ մա-
նագ րի կնք ման, կա տար ման և դա դար ման հա րա բե րու թյուն նե-
րի ի րա վա կան կար գա վո րումն  ի րա կա նաց վում է նաև ՀՀ քաղ. 
օր.-ի, մաս նա վո րա պես`  52-րդ գլ խով սահ ման ված նոր մե  րով:  

2. Հա վա տար մագ րային կա ռա վա րի չն ի րա վունք ու նի գույ քի 
հա վա տար մագ րային կա ռա վա րում ի րա կա նաց նե լիս այդ գույ քի 
նկատ մա մբ, հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման պայ մա նա գրին 
հա մա պա տաս խան և ի շահ շա հա ռուի կա տա րել ցան կա ցած 
ի րա վա բա նա կան ու փաս տա ցի գոր ծո ղու թյուն ներ: Միև նույն 
ժա մա նակ ան տա ռի հա վա տար մագ րային կա ռա վա րումն  ի րա-
կա նաց վում է ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծի հի ման վրա, իսկ 
հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման պայ մա նագ րում ուղ ղա կիո -
րեն նշ վում են ան տա ռօգ տա գո րծ ման այն տե սակ նե րը, ո րո նք 
կա ռա վա րի չն ի րա վունք ու նի ի րա կա նաց նե լու: 

Ան տա ռի հա վա տար մագ րային կա ռա վա րիչ ներ կա րող են լի-
նել ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք: 

3. Պե տա կան ան տառ նե րի հա վա տար մագ րային կա ռա վար-
ման պայ մա նա գի րը կնք վում է մր ցույ թի ար դյուն քում, իսկ հա-
մայն քի վար չա կան սահ ման նե րում գտն վող պե տա կան ան-
տառ նե րի հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման պայ մա նագ րով 
ան տառ նե րը հա մայն քային կազ մա կեր պու թյուն նե րին են հա նձ-
ն վում ա ռա նց մր ցույ թի: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան  N 1793-Ն ո րոշ մա մբ93 հաս տատ վել է 
պե տա կան ան տառ նե րի հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման 
մր ցույ թի ան ցկաց ման կար գը: Այս ո րոշ ման հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր տա րի  լի ա զոր մար մի  նը հաս տա տում է հա ջո րդ տար-

93 Ընդունվել է 30.11.2006թ., ուժի մե ջ է մտել 06.01.2007թ., ՀՀՊՏ 
2007.01.05/1(525):
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վա ըն թաց քում հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման հա նձն ման 
են թա կա ան տառ նե րի ցան կը` այն հրա պա րա կե լով 3000-ից ոչ 
պա կաս տպա քա նակ ու նե ցող մա մու լում և (կամ) զա նգ վա ծային 
լրատ վու թյան այլ մի  ջոց նե րով: 

Պե տա կան ան տառ նե րը հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման 
են տր վում հետ ևյալ ըն թա ցա կար գով.

մր ցու թային հա նձ նա ժո ղո վի ստեղ ծում, 1. 
մր ցույ թի ան ցկաց ման ծա նուց ման (հ րա վե րի) հրա պա րա-2. 
կում, 
հայ տե րի ըն դուն ման վեր ջին oր վա նից առն վա զն մե կ 3. 
ա մի ս ա ռաջ, 
մր ցույ թի մաս նակ ցու թյան հայ տի ներ կայա ցում,4. 
 մաu   նակ  ցու թյան վճա րի մու ծում, 5. 
մր ցույ թի հայ տի գրան ցում, 6. 
մր ցույ թի ան ցկա ցում և մր ցույ թի ար դյունք նե րի մաuին 7. 
ար ձա նագ րու թյա ն  կազ մում,
մր ցույ թի հաղ թո ղի հետ պայ մա նագ րի կն քում` լի ա զոր 8. 
մա րմն  ի կող մի ց  ար ձա նագ րու թյունն ստա նա լուց հե տո 
մե  կամ սյա ժամկ  ե տում:

Մր ցույ թի հաղ թող է ճա նաչ վում այն մաu նա կի ցը, ո րը u տա ցել 
է լի ա զոր մա րմն  ի կող մի ց սահ ման ված գնա հատ ման կշ ռային 
գոր ծա կից նե րի ա մե  նա բա րձր հան րա գու մա րը: Գնա հատ ման կշ-
ռային գոր ծա կից նե րի (լի ա զոր մար մի  նը չի սահ մա նել գնա հատ-
ման կշ ռային գոր ծա կից ներ) հա վա սար հան րա գու մար ստա նա-
լու դեպ քում հաղ թո ղը ո րոշ վում է վի ճա կա հա նու թյա մբ:  

4. Հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե րում գտն վող ան տառ նե-
րը հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման են հա նձն վում ա ռա նց 
մր ցույ թի` ՀՀ կա ռա վա րու թյան  N 583-Ն ո րոշ մա մբ սահ ման ված 
կար գով: Այս պա րա գայում ան տառ նե րը տր վում են կա ռա վար-
ման հա մայն քային կազ մա կեր պու թյուն նե րին: Ի տար բե րու թյուն 
վե րը հի շա տակ ված ո րոշ ման, գոր ծո ղը նա խա տե սում է հա վա-
տար մագ րային կա ռա վար ման այս տե սա կի նպա տակ նե րը և 
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խն դիր նե րը: Հա մայն քային ան տառ նե րը հա վա տար մագ րային 
կա ռա վար ման են տրա մա դր վում մի  այն ան տա ռա շի նա կան նա-
խագ ծե րի առ կայու թյան դեպ քում և  ան տա ռա շի նա կան նա խա-
գծե րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տի սահ ման նե րում: 

Հա մայն քային ան տառ նե րը հա վա տար մագ րային կա ռա վար-
ման են հա նձն վում հետ ևյալ ըն թա ցա կար գով.

1. պե տա կան ան տառ նե րի հա վա տար մագ րային կա ռա վար-
ման հայ տի ներ կայա ցում, 

2. լի ա զոր ված պե տա կան մա րմն  ի կող մի ց հա վա տար մա-
գրային կա ռա վար ման հա նձ նե լու մա սին ո րոշ ման  ըն դու նում, 

3. հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման հա նձ նե լու մա սին 
ո րոշ ման  ըն դու նու մի ց հե տո մե  կամ սյա ժամկ  ե տում հա վա տար-
մագ րային կա ռա վար ման պայ մա նագ րի կն քում: 

Հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման պայ մա նագ րի պար տա-
դիր պայ ման նե րն ամ րա գր ված են ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման 
16-րդ կե տում94:  

Հոդ ված 55. Ան տա ռա տն տե սա կան աշ խա տա նք նե րի 
կա տար ման պայ մա նա գի րը

1. Ան տա ռա տն տե սա կան աշ խա տա նք նե րի կա տար ման 
պայ մա նագ րով կա րող են ի րա կա նաց վել ան տառ նե րի պահ-
պա  նու թյուն, ան տա ռա շի նա կան, ան տա ռա պատ ման, ան տա-
ռա վե րա կա նգն ման, վն ա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի 
կան խար գել ման ան տա ռա պա շտ պա նա կան աշ խա տա նք ներ, 
ան տա ռա վե րա կա նգն ման, մի  ջան կյ ալ (խ նամ քի) և սա նի տա րա-
կան հա տումն  եր:

2. Պե տա կան ան տառ նե րում ան տա ռա տն տե սա կան աշ խա-
տա նք նե րի կա տար ման պայ մա նագ րի օ րի նա կե լի ձևը հաս տա-

94 Անհասկանալի է, թե ինչու պետական անտառների հավատարմագրային 
կառավարման պայմանագրի պարտադիր պայմաններն ամրագրված չեն 
ՀՀ կառավարության  N 1793-Ն որոշման մե ջ: ՀՀ քաղ. օր.-ի 958-րդ հոդվածը 
սահմանում է հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի էական 
տարրերը, որոնք պետք է ամրագրվեն նաև անտառների հավատարմագրային 
կառավարման պայմանագրում: 
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տում է պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի  նը:
3. Պե տա կան ան տառ նե րում ան տա ռա տն տե սա կան աշ խա-

տա նք նե րի կա տար ման պայ մա նա գի րը կնք վում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Ան տա ռա տն տե սա կան աշ խա տա նք նե րի կա տար ման պայ-
մա նագ րի ամ րագ րու մը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ան տառ նե-
րի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում գոր ծըն կե րային հիմ ունք նե րով 
նե րգ րա վել այլ սուբյե կտ նե րի` մի  ա ժա մա նակ բա րձ րաց նե լով 
կա տար վե լիք աշ խա տա նք նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը (ժա-
մա նա կի, մա րդ կային և այլ ռե սուրս նե րի խնայո ղու թյուն, այլ 
սուբյեկտ  նե րի մաս նա գի տա կան նե րու ժի օգ տա գոր ծում և այլն):  
Օ րի նակ` ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի մշա կու մը պայ մա նա-
գ րի հի ման վրա ի րա կա նաց նում են այն ան ձի նք, ո րո նք ան տա-
ռային տն տե սու թյուն չեն վա րում:

2. Պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր մար մի  նը չի հաս տա տել 
պե տա կան ան տառ նե րում ան տա ռա տն տե սա կան աշ խա տա նք-
նե րի կա տար ման պայ մա նագ րի օ րի նա կե լի ձևը: 

3. Պե տա կան ան տառ նե րում ան տա ռա տն տե սա կան աշ խա-
տա նք նե րի կա տար ման պայ մա նագ րի կնք ման, կա տար ման և 
դա դար ման նկատ մա մբ կի րա ռե լի են ՀՀ ԱՕ-ը, դրա հի ման վրա 
ըն դուն ված են թաօ րե նսդ րա կան ակ տե րը, ՀՀ քաղ. օր.-ը և ՀՀ 
ՀՕ-ը:
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Գ Լ� Խ 13. ԱՆ ՏԱ ՌՕԳ ՏԱ ԳՈ ՐԾ ՄԱՆ ԴԻ ՄԱՑ 
ՎՃԱՐ ՆԵ ՐՆ �  ԱՆ ՏԱՌ ՆԵ ՐԻ ՊԱՀ ՊԱ Ն�   ԱՆ, 

ՊԱ ՇՏ ՊԱ Ն�   ԱՆ, ՎԵ ՐԱ ԿԱ ՆԳՆ ՄԱՆ ԵՎ
 ԱՆ ՏԱ ՌԱ ՊԱՏ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑԱ Ռ� Մ ՆԵ ՐԻ 

ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ՎՈ Ր�  ՄԸ

 Այս գլ խի մե կ նա բա նու  թյան ներ քո ներ կայաց վու մ է ան տա ռօգ-
տա գո րծ ման վճար նե րի, ան տառ նե րի պահ պա նու  թյան, պա շտ պա-
նու  թյան, վե րա կա նգն ման և ան տա ռա պատ ման մի  ջո ցա ռու մն  ե րի 
ֆի նան սա վոր ման` որ պես շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու  թյան տն-
տե սա կան մե  խա նիզ մի  տար րե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման շր ջա-
նա կը, դրա նց կի րառ ման հիմ քե րը և պայ ման նե րը:

Ան տա ռօգ տա գո րծ ման դի մաց վճար նե րի և ան տառ նե րի պահ-
պա նու  թյան, պա շտ պա նու  թյան, վե րա կա նգն ման և ան տա ռա պատ-
ման մի  ջո ցա ռու մն  ե րի ֆի նան սա վո րու  մը բխու մ է ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյան 10-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պե տու  թյան` շր ջա կա մի  ջա վայ րի 
պահ պա նու  թյու  նը և վե րա կա նգ նու  մը, բնա կան պա շար նե րի ող ջա-
մի տ օգ տա գոր ծու մն  ա պա հո վե լու  պար տա կա նու  թյու  նից:

Հոդ ված 56. Ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
դի մաց վճար նե րը

1. Ան տա ռօգ տա գոր ծու մը պե տա կան ան տառ նե րում վճա րո վի 
է, բա ցա ռու թյա մբ սույն օ րե նսգր քով  նա խա տես ված դեպ քե րի:

2. Ան տա ռօգ տա գո րծ ման վճար նե րի դրույ քա չա փե րը սահ մա-
նում է սե փա կա նա տե րը:

3. Պե տա կան ան տառ նե րում ան տա ռօգ տա գո րծ ման վճար նե-
րի դրույ քա չա փե րը սահ մա նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյու նը:

  Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Ան տա ռօգ տա գո րծ ման վճա րո վի ու թյու նը բխում է է կո-
լո գի ա կան ի րա վուն քում ըն դուն ված հա տուկ բնօգ տա գո րծ-
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ման վճա րո վի ու թյան սկզ բուն քի ց95 և կար գա վոր վում է ՀՀ 
ԱՕ-ով, «Բ նա պահ պա նա կան և բնօգ տա գո րծ ման վճար նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով և «Բ նօգ տա գո րծ ման վճա րի դրույ քա չա-
փե րի մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մա մբ96: Այդ վճար նե-
րի գա նձ ման նպա տա կն է ա պա հո վել ան տառ նե րի ռա ցի ո նալ 
օգ տա գոր ծու մը և պահ պա նու թյու նը և ստեղ ծել հա վա սար 
պայ ման ներ ան տա ռային պա շար ներ օգ տա գոր ծող նե րի հա-
մար: ՀՀ ԱՕ-ի ի մաս տով ան տա ռօգ տա գո րծ ման վճար ներ են 
հա մար վում «Բ նա պահ պա նա կան և բնօգ տա գո րծ ման վճար-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով կեն սա պա շար նե րի օգ տա գո րծ ման 
հա մար սահ ման ված բնօգ տա գո րծ ման վճար նե րը*, ո րո նք 
հան դի սա նում են պե տու թյան բյու ջե տային ե կա մուտ նե րի 
աղ բյուր97:

ՀՀ ԱՕ 56-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է հա տուկ ան տա ռօգ տա-
գո րծ ման հա մար վճար նե րի գա նձ ման ի րա վա կան հիմ քե րը: 
Հա տուկ ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քը և վճար վճա րե լու 
պար տա վո րու թյու նը ծա գում են ան տա ռի սե փա կա նա տի րոջ և 
օգ տա գոր ծո ղի մի  ջև ան տա ռօգ տա գո րծ ման որ ևէ տե սա կի վե-
րա բե րյալ կնք ված պայ մա նագ րից:

95 Ընդհանուր անտառօգտագործումը բոլոր դեպքերում անվճար է, և ՀՀ ԱՕ 
56-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված բացառությունների շարքում 
ընդհանուր անտառաօգտագործման դեպքերը չեն կարող դիտարկվել: 
Քանի որ վճարովի է մի այն հատուկ անտառօգտագործումը, հետևաբար՝ 
բոլոր բացառությունները վերաբերում են հատուկ անտառօգտագործման 
դեպքերին:

96 Ընդունվել է 30.12.1998թ., ուժի մե ջ է մտել  01.01.1999թ., ՀՀՊՏ 
1998.12.31/33(66):

97 «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքը 
բնօգտագործման վճար է համարում մի այն պետական սեփականություն 
հանդիսացող բնական պաշարների օգտագործման դիմաց պետական բյուջե 
վճարվող վճարները (անտառօգտագործման վճարները նշված օրենքում 
ընդգրկված են կենսապաշարների օգտագործման համար գանձվող 
վճարների կազմում): Այսինքն` ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, 
ինչպես նաև համայնքներին սեփականության իրավունքով պատկանող 
անտառների օգտագործման համար գանձվող անտառօգտագործման վճարը 
նշված օրենքի, ինչպես նաև ՀՀ ԱՕ իմաստով բնօգտագործման վճար չի 
համարվում:
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 Օ րի նակ՝ պե տա կան սե փա կա նու  թյան ան տառ նե րու  մ ար մա տի վրա 
ծա ռու  տի ա ռու  վա ճառ քի պայ մա նագ րի (կնք վու  մ է « Հայան տառ»  
ՊՈԱԿ-ի` ի դե մս լի ա զոր ված պե տա կան մա րմն  ի և Oգ տա գոր ծո-
ղի մի  ջև) և ան տա ռա հատ ման տոմ սի հի ման վրա Օգ տա գոր ծո ղի 
մոտ ծա գու  մ է ան տա ռօգ տա գո րծ ման, մաս նա վո րա պես` բնա փայ տի 
մթեր ման ի րա վու  նք, ինչ պես նաև օ րեն քով սահ ման ված կար գով և 
ժամկ  ետ նե րու  մ ան տա ռօգ տա գո րծ ման վճար հաշ վար կե լու  և վճա րե-
լու  պար տա վո րու  թյու  ն: 

 Հա րկ է նկա տի ու  նե նալ, որ Օգ տա գոր ծո ղի` ան տա ռօգ տա գո րծ-
ման վճար վճա րե լու  պար տա վո րու  թյու  նը և ար մա տի վրա ծա ռու  տի 
ա ռու  վա ճառ քի պայ մա նագ րի գի նը վճա րե լու  պար տա վո րու  թյու  նը 
չեն համ ը նկ նու  մ: Վա ճառ քի գի նը` որ պես պայ մա նագ րի պայ ման, 
են թա կա է հա մա ձայ նեց ման Կող մե  րի մի  ջև: Իսկ ան տա ռօգ տա -
գործ ման վճա րի դրու յ քա չա փե րը հաս տա տու  ն են, և Կող մե  րի հա-
մա ձայ նու  թյա մբ փո փոխ վել չեն կա րող:

 Ամ րագ րե լով հա տուկ ան տա ռօգ տա գո րծ ման վճա րո վի ու թյան 
սկզ բուն քը` ՀՀ ԱՕ-ն դրա նից նա խա տե սում է մե կ բա ցա ռու թյուն` 
ան տա ռա պատ ման նպա տա կով պե տա կան ան տա ռային հո   ղերն 
ան հա տույց օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լը (տե ՛ս ՀՀ ԱՕ 33-րդ հոդ-
ված): 

Առ կա է ո րո շա կի հա կա սու թյուն ՀՀ ԱՕ 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի (ո րի հա մա ձայն` ան վճար ան տա ռօգ տա գո րծ ման դեպ-
քե րը սահ ման վում են բա ցա ռա պես ՀՀ ԱՕ-ով) և 32-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սի (ո րի հա մա ձայն` ան վճար ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
դեպ քեր կա րող են սահ ման վել նաև այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րով) մի  ջև: «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-
րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` « Նույն ի րա վա կան ակ տի 
տար բեր մա սե րի մի  ջև հա կա սու թյուն նե րի դեպ քում գոր ծում են 
այն մա սե րի դրույթ նե րը, ո րո նք բխում են տվյ ալ ի րա վա կան ակ-
տի է ու թյու նից կամ տվյ ալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կար գա վո-
րող ի րա վուն քի սկզ բունք նե րից...»: Տվյ ալ  պա րա գայում պե տք է 
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գոր ծի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, քա նի որ ան տա ռօգ տա գո րծ-
ման ինս տի տու տը հա մա լիր կար գա վո րում է ստա ցել ՀՀ ԱՕ-ում, 
ուս տի ան հա տույց հի մունք նե րով ի րա կա նաց վող հա տուկ ան-
տա ռօգ տա գո րծ ման դեպ քե րը պե տք է սահ ման վեն բա ցա ռա պես 
ՀՀ ԱՕ-ով:

2. Այս հոդ վա ծի 2-րդ մա սը բխում է ա զատ տն տե սա վար-
ման և շու կայա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նից և 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում, որ պես զի ան տա ռի սե փա կա նա-
տե րե րը (հա մայն քը, ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք) 
սե փա կան հայե ցո ղու թյա մբ սահ մա նեն ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
վճար նե րի դրույ քա չա փե րը: Սա կայն ներ կայիս օ րե նսդ րա կան 
կար գա վոր ման պայ ման նե րում այս դրույ թը չի կա րող գոր ծել: 

 ՀՀ ԱՕ 3-րդ հոդ վա ծն ան տա ռօգ տա գո րծ ման վճա րը բնո րո-
շում է որ պես  «Բ նա պահ պա նա կան և բնօգ տա գո րծ ման վճար-
նե րի մա սին» ՀՀ  օ րեն քով  կեն սա ռե սուրս նե րի օգ տա գո րծ ման 
հա մար սահ ման ված բնօգ տա գո րծ ման վճար ներ: Իսկ հի շյալ 
օ րեն քից և «Բյու ջե տային հա մա կար գի մա սի ն» ՀՀ օ րե նք նե րից 
բխում է, որ այդ վճար նե րը վճար վում են պե տա կան բյու ջե և 
հան դի սա նում են բյու ջե տային ե կա մուտ նե րի աղ բյուր: Հետ ևա-
բար՝ մաս նա վոր, ինչ պես նաև հա մայն քային սե փա կա նու թյան 
ան տառ նե րի օգ տա գո րծ ման դի մաց դրա նց սե փա կա նա տե րե րին 
կամ հա մայն քային բյու ջե վճար վող վճար նե րը ՀՀ օ րե նս դրու-
թյան ի մաս տով ան տա ռօգ տա գո րծ ման վճար ներ չեն հա մար վում: 
Այս հար ցի ոչ հա մա կող մա նի և հա կա սա կան ի րա վա կան կար-
գա վո րու մը ներ կայումս չի կա րող խն դիր ներ ա ռա ջաց նել, քա նի 
որ ՀՀ-ում դեռ չկան մաս նա վոր ան տառ ներ, սա կայն օ րենսդ րու-
թյան կա տա րե լա գո րծ ման ըն թաց քում խն դի րը պե տք է պատ շաճ 
ու շադ րու թյան ար ժա նա նա:

Վե րոգ րյա լից չի բխում, որ մաս նա վոր կամ հա մայն քային սե-
փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ան տառ նե րի օգ տա գոր ծու մը պե տք 
է լի նի ան վճար (ան հա տույց): Ա մե ն դեպ քում սե փա կա նա տե րն 
ի րա վունք ու նի իր գույ քը (տ վյ ալ դեպ քում՝ ան տա ռը) օգ տա գործ -
ման տրա մադ րե լու դի մաց ստա նա լ շա հույթ, ո րի չա փը սահ ման-
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վում է կող մե  րի մի  ջև կնք ված պայ մա նագ րով (սե փա կա նա տի րոջ 
կող մի ց ան տա ռօգ տա գո րծ ման սա կագ նե րի սահ ման ման ի րա-
վունքն ամ րա գր ված է ՀՀ ԱՕ 5-րդ հոդ վա ծի «գ» են թա կե տով)98: 

3. Ի կա տա րումն  սույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի, ինչ պես նաև 
«Բ նա պահ պա նա կան և բնօգ տա գո րծ ման վճար նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի` «Բ նօգ տա գո րծ ման վճա րի դրույ քա չա փե-
րի մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մա մբ հաս տատ վել են պե-
տա կան ան տառ նե րում կեն սա պա շար նե րի օգ տա գո րծ ման հա-
մար վճա րի դրույ քա չա փե րը: Ան տա ռօգ տա գո րծ ման վճար նե րը 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով վճա րող նե րի կող մի ց ինք նու րույն 
հաշ վա րկ վում և վճար վում են ՀՀ պե տա կան բյու ջե ե ռամ սյա-
կային կտր ված քով:

Հոդ ված 57.  Պե տա կան ան տառ նե րի պահ պա նու թյան, 
պա շտ պա նու թյան, վե րա կա նգն ման և 
ան տա ռա պատ ման մի  ջո ցա ռումն  ե րի 
ֆի նան սա վո րու մը

 Պե տա կան ան տառ նե րի պահ պա նու թյան, պա շտ պա նու թյան, 
վե րա կա նգն ման և ան տա ռա պատ ման, ան տա ռային հր դեհ նե-
րի դեմ պայ քա րի մի  ջո ցա ռումն  ե րի ֆի նան սա վո րու մը նա խա-
տես վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի 
ծախ սային մա սում` կա տար վող աշ խա տա նք նե րի ծախ սե րի նոր-
մա տիվն  ե րին հա մա պա տաս խան` բյու ջե տային օ րե նսդ րու թյամբ 
սահ ման ված կար գով: Պե տա կան ան տառ նե րի պահ պա նու-
թյան, պա շտ պա նու թյան, վե րա կա նգն ման և ան տա ռա պատ ման, 
ա ռան ձին աշ խա տա նք նե րի կա տար ման ծախ սե րի նոր մա տիվ-
նե րը հաս տա տում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա-
րու թյու նը:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

98 Ամրագրելով անտառի սեփականատիրոջ իրավունքը` սահմանելու անտառ-
օգտագործման սակագները` օրենսդիրը չի սահմանել չափանիշներ, որոնք 
հիմք կհանդիսանան այդ սակագները որոշելու համար: Նման պայմաններում 
այդ սակագները կարող են ձևավորվել մի այն շուկայի օրենքների համաձայն, 
իսկ բնապահպանական ասպեկտները հաշվի չեն առնվի:
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 Պե տա կան ան տառ նե րի պահ պա նու թյան, պա շտ պա նու թյան, 
վե րա կա նգն ման և ան տա ռա պատ ման մի  ջո ցա ռումն  ե րը` որ պես 
շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան ծրագ րե րի բաղ կա ցու ցիչ 
մաս, պա հա ն ջում են լուրջ ֆի նան սա կան նե րդ րումն  եր: ՀՀ ԱՕ 
57-րդ հոդ վա ծն ամ րագ րում է այդ մի  ջո ցա ռումն  ե րի` պե տա կան 
բյու ջե ից ֆի նան սա վոր ման ի րա վա կան հիմ քե րը: Պե տա կան 
բյու ջեն` որ պես երկ րի գլ խա վոր ֆի նան սա կան փաս տա թուղթ, 
ըստ ո լո րտ նե րի նա խա տե սում է հիմն  ա կան ծախ սային հոդ ված-
նե րը, ո րոն ցում ընդ գրկ ված են նաև ան տա ռային տն տե սու թյա նը 
հատ կաց վող և կեն սա բազ մա զա նու թյան և բնու թյան պա շտ պա-
նու թյան նպա տա կով տրա մա դր վող գու մար նե րը99:    

Այս հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան ան տառ նե րի պահ պա-
նու թյան, պա շտ պա նու թյան, վե րա կա նգն ման և ան տա ռա պատ-
ման, ա ռան ձին աշ խա տա նք նե րի կա տար ման ծախ սե րի նոր մա-
տիվն  ե րը հաս տատ վում են ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մի ց, սա կայն 
ՀՀ ԱՕ-ի ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո նման ո րո շում չի ըն դուն վել: 
Այդ ծախ սե րի նոր մա տիվն  ե րը, ո րո նք պե տք է ու նե նան տն տե-
սա գի տա կան հիմն  ա վո րում (նե րա ռում է նաև բնա պահ պա նա-
կան աս պե կտ նե րը), ան հրա ժե շտ են տար բեր մա կար դակ նե րի 
բյու ջե նե րում (պե տա կան և հա մայն քային) նա խա տես վող ծախ-
սե րը հիմն  ա վո րե լու և հաշ վար կե լու նպա տա կով: Հի շյալ մի  ջո-
ցա ռումն  ե րի ֆի նան սա վո րու մը են թադ րում է նաև պե տու թյան 
կող մի ց դրա նց ի րա կա նաց ման հա մար հա մա պա տաս խան նյու-
թա տեխ նի կա կան բա զայի ա պա հո վում (օ րի նակ` տեխ նի կայի, 
բու ժա նյու թե րի, ան տառա պա թո լո գի ա կան ու սումն  ա սի րու թյուն-
նե րի հա մար ան հրա ժե շտ լա բո րա տոր սար քա վո րումն  ե րի ձե ռք-
բե րում և այլն):

99 «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» 
ՀՀ օրենքում ծախսերի դասակարգումը «անտառային տնտեսության» և 
«կենսաբազմազանության և բնության պահպանության համար» նախա-
տեսված ծախսերի գիտականորեն հիմն ավորված չէ: Ընդ որում, դրանցից 
առաջինն ընդգրկված է «Տնտեսական հարաբերություններ», իսկ երկրորդը` 
«Շրջակա մի ջավայրի պաշտպանություն» բաժնում: 
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 Օ րի նակ՝ ՀՀ 2011 թ.-ի պե տա կան բյու  ջե ով ան տա ռային տն տե-
սու  թյա նը տրա մա դր վող գու  մար նե րը կազ մու մ են 789,804,900 ՀՀ 
դրամ, ո րը բյու  ջե տային ծախ սե րի 0.079%-ն է: Հա մե  մա տու  թյան 
հա մար նշե նք, որ այլ պե տու  թյու ն նե րու մ ան տա ռային տն տե սու  թյան 
կա րիք նե րի հա մար բյու  ջե տային հատ կա ցու մն  ե րը կազ մու մ են շու րջ 
1% (Նոր վե գի ա, Բրա զի լի ա, Ավստ րա լի ա և այլն): 

 

 Թեև այս հոդ վա ծում որ պես աղ բյուր նշ վում է մի  այն բյու ջե-
տային ֆի նան սա վո րու մը, սա կայն գո րծ նա կա նում նշ ված մի  ջո-
ցա ռումն  ե րը կա րող են ֆի նան սա վոր վել նաև այլ աղ բյուր նե րից, 
օ րի նակ` մի  ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ի րա վա բա նա-
կան և ֆի զի կա կան ան ձա նց տրա մադ րած գու մար նե րից, փո խա-
ռու մի  ջոց նե րից, տար բեր հիմն  ադ րամն  ե րից և այլն: 

ՀՀ-ում ո րո շա կի քայ լեր են ձեռ նա րկ վել ան տառ նե րի պահ-
պա նու թյան հիմն  ադ րամն  ե րի ձևա վոր ման ուղ ղու թյա մբ, մաս նա-
վո րա պես` ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2004 թ.-ի հու նի սի 10-ի թիվ 891 
ո րոշ մա մբ100 ստե ղծ վել և գոր ծում է ՀՀ ան տառ նե րի վե րա կանգ-
ն ման և զար գաց ման հիմն  ադ րամ, ո րի նպա տա կն է ա ջակ ցել 
հան րա պե տու թյան ան տառ նե րի վե րա կա նգն ման աշ խա տանք -
նե րին: Ո րո շման հա մա ձայն՝ հիմն  ադ րա մն  ի րա կա նաց նում է 
ան տա ռա պա տում և ան տա ռա վե րա կա նգ նում, ան տա ռային բու-
սա կա նու թյան գե նո ֆոն դի պահ պա նու թյուն, ան տա ռային տա-
րա ծք նե րում բույ սե րի պա շտ պա նու թյուն, ան տառ ամե  լի ո րա ցի ոն 
աշ խա տա նք ներ, ան տա ռային բու սա կա նու թյան տն կա րկ նե րի 
հիմն  ում, ան տառ նե րի պա շտ պա նու թյան, պահ պա նու թյան և 
վե րար տադ րու թյան նպա տա կով գի տա հե տա զո տա կան աշ խա-
տա նք ներ և այլն: Հիմն  ադ րա մի  գույ քի` նե րա ռյալ ֆի նան սա կան 
մի  ջոց նե րի ձևա վոր ման աղ բյուր նե րն են ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
կող մի ց ի րա կա նաց վող ֆի նան սա կան և նյու թա կան նե րդ րում-

100 Ընդունվել է 10.06.2004թ., ուժի մե ջ է մտել 02.07.2004թ., ՀՀՊՏ 2004.07.01/36(335) 
Հոդ. 850:
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նե րը, քա ղա քա ցի նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի բա րե գոր ծա-
կան նվի րատ վու թյուն նե րը, ինչ պես նաև օ րե նսդ րու թյա մբ չար-
գել ված այլ աղ բյուր ներ: 

Ֆի նան սա վոր ման տե սան կյ ու նից ՀՀ ԱՕ-ն ան դրա դառ նում է 
մի  այն պե տա կան ան տառ նե րին, մի  նչ դեռ ան տա ռային ֆոն դի և 
ընդ հան րա պես ան տա ռային է կո հա մա կար գի և կեն սա բազ մա-
զա նու թյան պահ պա նու թյան նկա տա ռումն  ե րից ել նե լով` կար ևոր 
է նաև հա մայն քային և մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ան տառ-
նե րում հա մա պա տաս խան մի  ջո ցա ռումն  ե րի ֆի նան սա վոր ման 
ի րա վա կան հիմ քե րի ամ րագ րու մը:

Գ Լ� Խ 14. ԱՆ ՏԱ ՌԱՅԻՆ Օ ՐԵ ՆՍԴ Ր�   ԱՆ 
ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՆ ՆԿԱՏ ՄԱ ՄԲ 
ՎԵ ՐԱ ՀՍ ԿՈ Ղ�   �  ՆԸ

Այս գլ խի մե կ նա բա նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ ներ կայաց վու մ է ան-
տա ռային օ րե նսդ րու  թյան կի րառ ման նկա տ մա մբ վե րա հս կո ղու  թյու -
նը` որ պես ո լոր տի կա ռա վար ման գոր ծա ռու յթ: Լու  սա բան վու մ են 
բնա պահ պա նա կան պե տա կան վե րա հս կո ղու  թյան և հա մայն քային 
ան տա ռային հս կո ղու  թյան խն դիր նե րը, վե րա հս կո ղու  թյու ն ի րա կա-
նաց նող մար մի ն նե րի կար գա վի ճա կը, ներ կայաց վու մ է բնա պահ պա-
նա կան վե րա հս կո ղու  թյան հա րա բե րու  թյու ն նե րը կար գա վո րող ի րա-
վա կան ակ տե րի շր ջա նա կը: Քն նա րկ վել են նաև բնա պահ պա նա կան 
վե րա հս կո ղու  թյան և հա մայն քային ան տա ռային հս կո ղու  թյան, ինչ-
պես նաև բնա պահ պա նա կան պե տա կան վե րա հս կո ղու  թյան և վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու  թյան հա րա բե րակ ցու  թյան ո րոշ հար ցեր:

Հոդ ված 58. Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան կի րառ ման 
նկատ մա մբ   պե տա կան վե րա հս կո ղու թյու նը

1. Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան կի րառ ման նկատ մա մբ պե-
տա կան վե րա հս կո ղու թյան խն դի րն է ա պա հո վել ան տա-
ռային տն տե սու թյան վար ման, ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րի կող-
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մի ց ան տա ռային  հո ղե րի օգ տա գո րծ ման սահ ման ված կար գի, 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման նոր մե  րի, ան տառ նե րի պահ պա նու թյան 
կա նոն նե րի, ինչ պես նաև ան տա ռա յին օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված այլ նոր մե  րի պահ պա նու մը:

2. Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան կի րառ ման նկատ մամբ 
պե տա կան վե րա հս կո ղու թյունն ի րա կա նաց նում է ան տա-
ռային  պե տա կան ծա ռայու թյու նը` օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Այս հոդ վա ծն ամ րագ րել է ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան կի-
րառ ման նկատ մա մբ պե տա կան վե րա հս կո ղու թյան հիմն  ա կան 
խն դիր նե րը, ո րո նց ի րա կա նա ցումն  ա պա հով վում է պե տա կան 
լի ա զոր մա րմն  ի կող մի ց ի րա կա նաց վող ինք նու րույն, նպա տա-
կաուղղ ված գոր ծու նե ու թյան` ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան կի-
րառ ման նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյան մի  ջո ցով: «Բ նա պահ-
պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը ան տա ռային 
օ րե նսդ րու թյան նոր մե  րի պահ պան ման ու կա տար ման նկատ-
մա մբ վե րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու լի ա զո րու թյուն ներ 
է վե րա պա հում բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սուչ նե րին: 
Հա մայն քի ղե կա վա րը ևս « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյան 1-ին են-
թա կե տի հի ման վրա ան տառ նե րի օգ տա գո րծ ման և պահ պա նու-
թյան ո լոր տում ի րա կա նաց նում է պե տու թյան պատ վի րակ ված 
լի ա զո րու թյուն նե րը, այդ թվում` վե րա հս կո ղու թյուն բնու թյան 
պահ պա նու թյան բնա գա վա ռում, ըն դեր քի, ան տա ռային, ջրային 
և օ դային տա րա ծք նե րի, ինչ պես նաև կեն դա նա կան և բու սա-
կան աշ խար հի օգ տա գո րծ ման և պահ պան ման մի  ջո ցա ռումն  ե րի 
կազ մա կեր պում:

ՀՀ ԱՕ-ն ուր վագ ծել է վե րա հս կո ղու թյան հիմն  ա կան շր ջա նա-
կը, ո րը թույլ է տա լիս ո րո շել այդ հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ-
մամբ կի րա ռե լի, այլ ի րա վա կան ակ տե րում ամ րա գր ված դրույթ-
նե րի ամ բող ջու թյու նը:  Այս ո լոր տում ի րա կա նաց վող պե տա  կան 
վե րա հս կո ղու թյու նը նպա տա կաուղղ ված է ա պա հո վե լու գոր ծող 
ի րա վա բա նո րեն պար տա դիր ո րո շա կի կա նոն նե րի ամ բող ջու-
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թյան պահ պա նու թյու նը: Մեկ նա բան վող դրույ թում օ րե նս դի րը 
փոր ձել է ըստ ա ռան ձին են թաո լո րտ նե րի սահ մա նել հի շյալ կա-
նոն նե րի պայ մա նա կան դա սա կար գում101, ո րի բա ղադ րիչ նե րին 
հա րկ ենք հա մա րում ան դրա դառ նալ ա ռան ձին:

Ան տա ռային տն տե սու  թյան վար ման կա նոն ներ. նոր մե  րի ամ-
բող ջու թյուն, ո րը կար գա վո րում է ան տա ռային տն տե սու թյուն վա-
րող սուբյե կտ նե րի (պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մի ն նե րի հա մա կար գում գոր ծող կազ մա կեր պու թյուն ներ, ի րա-
վա բա նա կան ան ձի նք և քա ղա քա ցի ներ) ի րա վունք նե րն ու պար-
տա կա նու թյուն նե րը: Տե ՛ս ՀՀ ԱՕ 7-րդ գլ խի մե կ նա բա նու  թյու  նը: 

Ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րի կող մի ց ան տա ռային հո ղե րի օգ-
տա գո րծ ման սահ ման ված կա րգ. ի րա վա բա նո րեն պար տա դիր 
կա նոն նե րի (թույլտ վու թյուն ներ և սահ մա նա փա կումն  եր) ամ-
բող ջու թյուն, ո րը սահ մա նում է ան տա ռային հո ղե րի կա տե գո-
րի այում ընդ գրկ ված տար բեր հո ղա տես քե րում (ան տառ ներ, 
վա րե լա հո ղեր, խոտ հա րք ներ, ա րոտ ներ, թփուտ ներ, այլ հո-
ղեր)  հո ղօգ տա գո րծ ման, ինչ պես նաև հո ղե րի պահ պա նու թյան 
պայ ման նե րը: Ան տա ռային հո ղե րի դա սա կար գու մն  ըստ հո ղա-
տես քե րի102 սահ ման վում և ար տա ցոլ վում է ան տա ռա շի նա կան 

101 ՀՀ ԱՕ 58-րդ հոդվածի 1-ին մասում անտառային օրենսդրությամբ ամրագրված 
կանոնների դասակարգումը չի հիմն վում մի ասնական չափանիշի վրա, 
գիտականորեն հիմն ավորված չէ և գործնական նշանակություն չունի: Օրինակ, 
ան տառօգտագործման նորմե րը և անտառների պահպանության կանոնները 
օրգանապես փոխկապակցված են: Ուստի առավել նպատակահարմար 
է անտառային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ պետական վերա-
հսկողության խնդիրը ձևակերպելիս շեշտադրում անել անտառների օգտա-
գործման և պահպանության ոլորտում առանձին սուբյեկտների կողմի ց իրենց 
պարտականությունների կատարումն  ապահովելու վրա: 

102 ՀՀ ՀՕ 25-րդ հոդվածը հողատեսքերից բացի, հիշատակում է նաև անտա-
ռային հողերի գործառնական նշանակության սահմանման մասին, սակայն 
հոդվածի հետագա շարադրանքից պարզ է դառնում, որ օրենսդիրը «գոր-
ծառ նական նշանակության» և «հողատեսքի» ներքո նկատի ունի նույն 
հաս կացությունները, առավել ևս, որ անտառային հողերի գործառնական 
նշանակության մասին որևէ այլ դրույթում հիշատակում չկա, իսկ օրենսգրքի 
25-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերը նախատեսում են համապատասխանաբար 
անտառային հողերի գործառնական նշանակության և անտառային հողերի 
հողատեսքերի սահմանում նույն իրավական ձևում` անտառային հողերի 
օգտագործման սխեմաներում:
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նա խագ ծի հի ման վրա մշակ ված ան տա ռային հո ղե րի օգ տա -
գործ  ման սխե մայով: 

Ան տա ռօգ տա գո րծ ման նոր մե ր և ան տառ նե րի պահ պա նու -
թյան կա նոն ներ. այս խմ բում ընդ գրկ ված ի րա վա կան պա հա նջ-
նե րը սեր տո րեն փոխ կա պա կցված են և կազ մում են ան տա ռային 
օ րե նսդ րու թյան ան կյ ու նա քա րը: Դրա նք գոր ծում են ան տա ռօգ-
տա գո րծ ման բո լոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ և 
ընդ գր կում են ինչ պես ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րի կող մի ց ան-
տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի օգ տա գո րծ ման սահ ման ված 
կար գը, այն պես էլ ան տառ նե րի պահ պա նու թյան կա նոն նե րը: 
Տե ՛ս ՀՀ ԱՕ 10-րդ գլ խի մե կ նա բա նու  թյու  նը:

 Ան տա ռային օ րե նսդ րու  թյա մբ սահ ման ված այլ նոր մե ր. այս 
խմ բում ընդ գրկ ված են բո լոր այն նոր մե  րը, ո րո նք չեն նե րառ վում 
վե րո հի շյալ խմ բե րում: Որ պես այդ պի սիք կա րե լի է դի տար կել 
ընդ հա նուր նշա նա կու թյուն ու նե ցող ինս տի տուտ նե րը կար գա-
վո րող դրույթ նե րը, օ րի նակ` ան տառ նե րի դա սա կար գու մը, ան-
տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյու նը, 
ան տա ռա շի նու թյու նը և այլն:

Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան նոր մե  րի վե րոգ րյալ դա սա կար-
գու մը պե տք չէ ըն կա լել բա ցար ձակ ի մաս տով, քա նի որ տար բեր 
խմ բե րում նե րառ ված կա նոն նե րը կամ նոր մե  րը հա ճախ փոխ-
ներ թա փան ցում են: Օ րի նակ` ան տա ռային տն տե սու թյան վար-
ման կա նոն նե րը, ո րո նք նա խա տես վում են ան տա ռա շի նա կան 
նա խագ ծե րում, նե րա ռում են նաև ան տառ նե րի օգ տա գո րծ ման 
և պահ պա նու թյան մի  ջո ցա ռումն  եր, ո րո նք մի  ա ժա մա նակ ընդ-
գրկ ված են նաև ՀՀ ԱՕ-ով սահ ման ված ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
նոր մե  րում և ան տառ նե րի պահ պա նու թյան կա նոն նե րում:

Վե րա հս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը են թադ րում է 
օ րենս դ րու թյա մբ ամ րա գր ված հա մա պա տաս խան ե րաշ խիք նե-
րի առ կայու թյուն, ինչ պի սիք են Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե-
րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քում103 (այ սու հե տև` ՀՀ ՎԻ ՎՕ) տեղ 
գտած մի  շա րք զան ցա կազ մե ր, ո րո նք պա տաս խա նատ վու թյուն 

103  Ընդունվել է 06.12.1985թ., ուժի մե ջ է մտել 01.06.1986թ., ՀՍՍՀԳՍՏ 1985/23:
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են նա խա տե սում ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րի 
խա խտ ման հա մար: Այդ զան ցա կազ մե  րն ար տա ցո լում են ի րա-
վա խախ տումն  ե րի է ա կան հատ կա նիշ նե րը, ին չը թույլ է տա լիս 
փաս տա ցի կա տար ված ա րար քը (գոր ծո ղու թյուն կամ ան գոր ծու-
թյուն) ո րա կել որ պես վար չա կան ի րա վա խախ տում և մե  ղա վոր 
ան ձի նկատ մա մբ կի րա ռել պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց ներ:

 Օ րի նակ՝ քա ղա քա ցի Վար դա նյա նն ա ռա նց թու յլտ վու  թյան պե տա-
կան սե փա կա նու  թյու ն հա մար վող ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գոր ծել 
է գյու  ղա տն տե սա կան մշա կա բու յ սե րի ա ճեց ման նպա տա կով: Ի րա-
վա խա խտ ման փա ստն ար ձա նա գր վել է ԲՊՏ-ի կող մի ց, կա զմ վել 
է հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րու  թյու ն, և վար չա կան վա րու յ թի 
ա վար տին կայաց ված ո րոշ մա մբ Վար դա նյա նի նկատ մա մբ նշա-
նակ վել է տու  գա նք՝ 80.000 ՀՀ դրա մի  չա փով: 

 Նշ ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նու մ են ՀՀ ՎԻ-
ՎՕ 64-րդ հոդ վա ծի հատ կա նիշ նե րին: Տե ՛ս ստո րև հա մապա տաս-
խան նշու մն  ե րով:

Հոդ ված 64. Ան տա ռային ֆոն դի հո ղե րն ա ռա նց պատ շաճ 
թույլտ վու թյան օգ տա գոր ծե լը կամ դրա նք 
ինք նա կամ զավ թե լը

Ան տա ռային ֆոն դի հո ղե րն ա ռա նց պատ շաճ թույլտ վու թյան 
օգ տա գոր ծե լը, շեն քե րի կա ռուց ման, բնա փայ տի մշակ ման, պա-
հե ստ նե րի կա ռուց ման և այլ նպա տակ նե րով օգ տա գո րծ ման ան-
տա ռային ֆոն դի տա րա ծք նե րն ինք նա կամ զավ թե լը և դրա նք ըստ 
պատ կա նե լու թյան չվե րա դա րձ նե լը` ա ռա ջաց նում է տու գան քի 
նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա-
գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կից մի նչև հա րյու րա պա տի կի 
չա փով, իսկ պաշ տո նա տար ան ձա նց նկատ մա մբ` հա րյու րա պա տի-
կից մի  նչև եր կու հա րյու րա պա տի կի չա փով:
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Պե տք է նկա տի ու նե նալ, որ ՀՀ ԱՕ-ում ան տա ռային օ րե նս-
դ րու թյան խախ տումն  ե րի հի շա տա կու մը դե ռևս հի մք չէ ան ձին 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար: Ան-
հրա ժե շտ է, որ կա տար ված ա րար քը բո լոր է ա կան հատ կա նիշ-
նե րով հա մա պա տաս խա նի ՀՀ ՎԻ ՎՕ-ով նա խա տես ված զան-
ցա կազ մի ն: Ման րա մա սն տե ՛ս Ու ղե ցու յ ցի 3-րդ մա սու մ:

 Վե րա հս կո ղու թյան ար դյուն քում ի րա վա խախ տում թույլ տված 
սուբյե կտ նե րը դա տա կան կամ ար տա դա տական կար գով կա րող 
են կրել մի  այն վար չա կան և քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նատ-
վու թյուն: Քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան ան ձը կա րող է են -
թարկ  վել բա ցա ռա պես դա տա կան կար գով` քրե ա դա տա վա րա կան 
օ րենս դ րու թյա մբ սահ ման ված ըն թա ցա կար գի պահ պան մա մբ:  

Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան կի րառ ման նկատ մա մբ պե տա-
կան վե րա հս կո ղու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող 
հիմն  ա կան ի րա վա կան ակ տե րն են` «Բ նա պահ պա նա կան վե րա-
հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը, « Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քը104, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, և այլ ակ տեր, ո րո նց հա մա պա տաս-
խան դրույթ նե րի մե կ նա բա նու թյու նը ներ կայաց վում է Ու ղե ցույ-
ցի 2-րդ մա սում:

2. «Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քով բնա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գո րծ ման և շր ջա կա մի  ջա վայ րի 
պահ պա նու թյան ո լոր տի պե տա կան վե րա հս կո ղու թյան լի ա զո-
րու թյուն նե րը վե րա պահ ված են ԲՊՏ-ին, ո րը ՀՀ ԲՆ-ի ա ռա նձ-
նաց ված ստո րա բա ժա նում է: Տես չու թյան կազ մում գոր ծում է 
ան տառ նե րի վե րա հս կո ղու թյան բա ժի նը: Քա նի որ ՏԻՄ-ե րը քա-
ջա տե յ ակ են հա մայն քի խն դիր նե րին և հա ճախ վե րր ջին նե րիս 
կող մի ց ի րա կա նաց վող վե րա հս կո ղու թյու նը կա րող է ա ռա վել 
օ պե րա տիվ և ար դյու նա վետ լի նել, «Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մա սի ն» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծն ամ րագ րել է հա մայն քի 

104 Ընդունվել է 17.05.2000թ., ուժի մե ջ է մտել 01.07.2000թ., ՀՀՊՏ 
2000.06.23/14(112):
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ղե կա վա րի` պե տու թյան կող մի ց պատ վի րակ ված լի ա զո րու թյու-
նը` վե րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նել բնու թյան պահ պա նու թյան 
բնա գա վա ռում, կազ մա կեր պել ըն դեր քի, ան տա ռային, ջրային 
և օ դային տա րա ծք նե րի, ինչ պես նաև բու սա կան ու կեն դա նա-
կան աշ խար հի օգ տա գո րծ ման և պահ պա նու թյան մի  ջո ցա ռում-
նե րը: Նույն օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ պե տու-
թյան պատ վի րակ ված լի ա զո րու թյուն նե րն ի րա կա նաց վում են 
օ րեն քով կամ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով: Այ սի նքն, 
հա մայն քի ղե կա վա րը հի շյալ պատ վի րակ ված լի ա զո րու թյունն 
ի րա կա նաց նե լիս ղե կա վար վում է ԲՎ ո լոր տի հա րա բե րու թյուն-
նե րը կար գա վո րող օ րե նսդ րու թյա մբ: Պե տու թյան պատ վի րակ-
ված լի ա զո րու թյուն նե րն ամ բող ջո վին և պար տա դիր ֆի նան սա-
վոր վում են պե տա կան բյու ջե ից` պե տու թյան պատ վի րակ ված 
լի ա զո րու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով նա խա տես-
ված հատ կա ցումն  ե րի հաշ վին:

 Թեև սույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սը որ պես պե տա կան վե րա հս կո-
ղու թյուն ի րա կա նաց նող մար մի ն հի շա տա կում է «ան տա ռային 
պե տա կան ծա ռայու թյու նը», սա կայն այդ մար մի  նը չի ստե ղծ վել: 
Տե ՛ս ՀՀ ԱՕ 7-րդ և 26-րդ հոդ ված նե րի մե կ նա բա նու  թյու  նը:

Պե տա կան լի ա զոր ված մա րմն  ի կող մի ց վե րա հս կո ղու թյունն 
ի րա կա նաց վում է բա ցա ռա պես օ րեն քով սահ ման ված կար գով: 
Այս դրույ թը ուղ ղա կի ո րեն բխում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հետ ևյալ պա հան ջից. « Պե տա կան և տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րն ու պաշ տո նա տար 
ան ձի նք ի րա վա սու են կա տա րե լու մի  այն այն պի սի գոր ծո ղու-
թյուն ներ, ո րո նց հա մար լի ա զոր ված են Սահ մա նադ րու թյամբ 
կամ օ րե նք նե րով»: Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան կի րառ ման 
նկատ մա մբ ի րա կա նաց վող վե րա հս կո ղու թյու նը շո շա փում է 
լայն շր ջա նա կի սուբյե կտ նե րի շա հեր, ուս տի օ րե նս դի րը կա նո-
նա կար գել է վե րա հս կո ղու թյան ողջ գոր ծըն թա ցը` սահ մա նե լով 
դրա հիմն  ա կան սկզ բունք նե րը, լի ա զոր մա րմն  ի ի րա վա սու-
թյուն նե րի սպա ռիչ շր ջա նա կը, ստու գող և ստուգ վող սուբյե կտ-
նե րի ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, ստու գումն  ե րի 
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կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման կար գը, վար չա կան վա րույ թի 
հա րուց ման պայ ման նե րը, ըն թաց քը և այլն: Ման րա մա սն տե ՛ս 
Ու ղե ցու յ ցի 2-րդ մա սու մ:      

Հոդ ված 59.   Հա մայն քային ան տա ռային հս կո ղու թյու նը

1. Ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման նկատ մա մբ հա մայն-
քային ան տա ռային հս կո ղու թյու նը հա մայնք նե րի վար չա կան 
տա րա ծք նե րում ի րա կա նաց նում է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մի  նը:

2. Ան տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման նկատ մա մբ հա մայն-
քային ան տա ռային հս կո ղու թյու նը հա մայնք նե րի վար չա կան տա-
րա ծք նե րում ի րա կա նաց վում է օ րեն քով  սահ ման ված կար գով:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Հա մայն քային ան տա ռային հս կո ղու թյու նը նպա տակ ու-
նի ա պա հո վե լու հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե րում գտն վող 
ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի պահ պա նու թյու նը և կայուն 
կա ռա վա րու մը:

 Հա մայն քային ան տա ռային հս կո ղու թյան կազ մա կե րպ ման 
և ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյունն ա ռա ջին հեր թին պայ-
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ան տառ նե րի վրա բա-
ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող գոր ծոն նե րը, այդ թվում նաև 
ի րա վա խախ տումն  ե րի մե  ծա մաս նու թյու նը, որ պես կա նոն, տե-
ղա կան բնույթ են կրում, և, հետ ևա բար, ՏԻՄ-ե րի կող մի ց ի րա-
կա նաց վող նպա տա կաուղղ ված գոր ծու նե ու թյան, ինչ պես նաև 
ՏԻՄ-ե րի և պե տա կան կա ռա վար ման հան րա պե տա կան և տա-
րած քային մար մի ն նե րի մի  ջև ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու-
թյան ար դյուն քում հնա րա վոր է դրա նք հա սց նել նվա զա գույ նի: 
Այն` որ պես գոր ծու նե ու թյան ուղ ղու թյուն, ի րա կա նաց վում է ան-
տառ նե րի կայուն կա ռա վար ման ո լոր տում ՏԻՄ-ե րին վե րա պահ-
ված ընդ հա նուր լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում (ՀՀ ԱՕ 
9-րդ հոդ ված) և չի կա րող ար հես տա կա նո րեն ա ռա նձ նաց վել: 

Ամ րագ րե լով ընդ հա նուր դրույթ` ՀՀ ԱՕ-ն չի սահ մա նել հա-
մայն քային ան տա ռային հս կո ղու թյան խն դիր նե րը, ին չի ար-
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դյուն քում այս նոր մի  բո վան դա կու թյու նը հան գում է « Տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված ընդ հա նուր պա հան ջին, ո րի հա մա ձայն՝ « Հա մայն քի 
ղե կա վա րը բնու թյան և շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան 
բնա գա վա ռում կազ մա կեր պում է հա մայն քի սե փա կա նու թյուն 
հա մար վող հո ղե րի, ան տա ռային և ջրային տա րա ծք նե րի, ինչ-
պես նաև շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյու նը»: 

Հա րկ է նկա տել, որ նշ ված հոդ վա ծը հի շա տա կու մ է մի  այն հա-
մայն քային սե փա կա նու  թյու ն հա մար վող ան տա ռային տա րա ծք նե րի 
պահ պա նու  թյան նկատ մա մբ ի րա կա նաց վող հս կո ղու  թյու  նը, մի  նչ դեռ 
ԱՕ-ի մե կ նա բան վող հոդ վա ծու մ հա մայն քային ան տա ռային հս կո-
ղու  թյան են թա կա են հա մայն քի վար չա կան տա րած քու մ գտն վող բո-
լոր ան տառ նե րը` ան կախ սե փա կա նու  թյան ձևից: Օ րե նսդ րա կան 
զար գաց ման ըն թաց քում պե տք է ճշգրտ վեն հա մայն քային ան-
տա ռային հս կո ղու թյան սահ ման նե րը և խն դիր նե րը:

 Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի ի մաս տով «հա մայնք» հաս կա ցու-
թյան ներ քո պե տք է նկա տի ու նե նալ ինչ պես քա ղա քային, այն-
պես էլ գյու ղա կան հա մայնք նե րը:

 Ներ կայումս զար գա ցած պե տու թյուն նե րում բա վա կա նին տա-
րած ված է ՏԻՄ-ե րի կազ մում մաս նա գի տաց ված ան տա ռային 
ծա ռայու թյուն նե րի ստեղ ծու մը` ել նե լով տե ղա կան պայ ման նե րի 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից:

2. ՏԻՄ-ե րի կող մի ց հա մայն քային ան տա ռային հս կո ղու թյունն 
ի րա կա նաց վում է բա ցա ռա պես օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Այս 
դրույթն ուղ ղա կի ո րեն բխում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սի հետ ևյալ պա հան ջից. « Պե տա կան և տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մի ն նե րն ու պաշ տո նա տար ան ձի նք ի րա վասու 
են կա տա րե լու մի  այն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րո նց հա մար 
լի ա զոր ված են Սահ մա նադ րու թյա մբ կամ օ րե նք նե րով»: Ներ կայիս 
օ րե նսդ րա կան կար գա վոր ման պայ ման նե րում հա մայն քային ան-
տա ռային հս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյունն ան բա վա րար է, քա նի 
որ ՏԻՄ-ե րը չու նեն հա մա պա տաս խան մաս նա գետ ներ, ան հրա ժե շտ 
նյու թա տեխ նի կա կան բա զա և նպա տա կային ֆի նան սա վո րում:



180 ՄԱՍ 1.  ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

Գ Լ� Խ 15. ԱՆ ՏԱ ՌԱՅԻՆ Օ ՐԵ ՆՍԴ Ր�   ԱՆ 
ԽԱԽ Տ� Մ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ 

ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ Վ�   �  ՆԸ

 Այս գլ խի մե կ նա բա նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ ներ կայաց վու մ են 
ան տա ռային օ րե նսդ րու  թյան ո լոր տի ի րա վա խախ տու մն  ե րի հաս-
կա ցու  թյու  նը և տե սակ նե րը, դրա նց հա մար նա խա տես ված պա տաս-
խա նատ վու  թյան տե սակ նե րը և կի րառ ման ընդ հա նու ր պայ ման նե-
րը: ՀՀ ԱՕ 60-61-րդ հոդ ված նե րի մե կ նա բա նու  թյու նն ա ռա նց քային 
նշա նա կու  թյու ն ու  նի ան տա ռային օ րե նսդ րու  թյան խախ տու մն  ե րի 
հա մար կի րառ վող վար չա կան, քրե ա կան և քա ղա քա ցի ա կան պա-
տաս խա նատ վու  թյան ինս տի տու տ նե րի հա րա բե րակ ցու  թյու  նը հս-
տակ պատ կե րաց նե լու  հա մար:

ՀՀ գոր ծող օ րե նսդ րու  թյան վեր լու  ծու  թյան հա մա տե քս տու մ գնա-
հատ վել է ՀՀ ԱՕ 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քու մ ըն կած մո տե ցու  մը և ձևա-
կե րպ վել են կա նոն ներ, ո րոն ցով պե տք է ղե կա վար վել պա տաս խա-
նատ վու  թյան որ ևէ տե սա կի կի րառ ման հար ցը ո րո շե լիս:

Հոդ ված 60. Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան 
խա խտ ման դեպ քե րը

1. Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման դեպ քե րն են` 
ա) ան տառ նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը խախ տե լը.
բ) ան տա ռային  հո ղե րում ծա ռե րն ու թփե րը հա տե լը և ար մա-

տա խիլ ա նե լը.
գ) հր կիզ ման կամ կրա կի հետ ան փույթ վար վե լու հետ ևան-

քով ան տա ռը վն ա սե լը կամ ոչն չաց նե լը, ինչ պես նաև ան-
տառ նե րում հր դե հային ան վտան գու թյան կա նոն նե րի պա-
հա նջ նե րը խախ տե լը.

դ) բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րա ծք նե րի ռե ժի մը 
խախ տե լը. 

ե) ան տառ նե րը քի մի  ա կան և ռա դի ոակ տիվ նյու թե րով, ար-
տադ րա կան կեղ տաջ րե րով, ար դյու նա բե րա կան ար տա նե-
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տումն  ե րով, կեն ցա ղային մն ա ցուկ նե րով և ար տադ րա կան 
թա փոն նե րով աղ տո տե լը.

զ) ան տառ նե րը ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը. 
է) ան տա ռա վե րա կա նգն ման կար գը և ժամկ  ետ նե րը խախ-

տե լը. 
ը) ան տա ռային  հո ղե րն ա ռա նց թույլտ վու թյան օգ տա գոր ծե լը, 

այդ հո ղե րում ծա ռե րն ու թփե րն ար մա տա խիլ ա նե լը, ճա-
նա պա րհ նե րի, խո ղո վա կա շա րե րի, շեն քե րի և շի նու թյուն-
նե րի կա ռու ցու մը, հան քե րի շա հա գոր ծու մը, բնա փայ տի 
մթե րու մը և այլ նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծու մը, ան տա-
ռային  տա րա ծք նե րն ինք նա կամ զավ թե լը.

թ) ան տա ռային  հո ղե րում ինք նա կամ խոտ հուն ձը և ա րա ծե-
ցու մը.

ժ) ան տա ռային  հո ղե րի բեր րի շեր տը վն ա սե լը կամ ոչն չաց նե-
լը, ան տառ նե րում սա նի տա րա կան կա նոն նե րը խախ տե լը.

 ժա) ան տա ռօգ տա գո րծ ման, ան տա ռա վե րա կա նգն ման և ան-
տա ռա պատ ման կար գը խախ տե լը.

ժբ) ո ռոգ ման հա մա կար գը վն ա սե լը.
ժգ) ան տա ռային  հո ղե րում ճահ ճա կա լած տա րա ծք նե րը, դրե-

նա ժային չո րաց ման ա ռու նե րի հա մա կար գե րը, ինչ պես 
նաև ճա նա պա րհ նե րը վն ա սե լը կամ ոչն չաց նե լը.

ժդ) ինք նա կամ վայ րի պտուղ ներ, ըն կույզ, սունկ, հա տապ տուղ 
և այլն հա վա քե լն ան տա ռային այն տա րա ծք նե րում, որ տեղ 
դա ար գել վում է.

 ժե) վայ րի պտուղ ներ, ըն կույզ, հա տապ տուղ և այլն հա վա քե-
լու ժամկ  ետ նե րը և ե ղա նակ նե րը խախ տե լը.

ժզ) ան տա ռի կեն դա նա կան աշ խար հի օբյե կտ նե րին վն աս 
հաս ց նե լը.

 ժէ) ան տա ռային  հո ղե րում սահ մա նա փա կող ան տա ռա շի նա-
կան և այլ նշան նե րը ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը.

 ժը) ա ռա նց ան տա ռի վրա վն ա սա կար ազ դե ցու թյու նը կան խող 
կայա նք նե րի ար տադ րա կան օբյե կտ նե րը շա հա գո րծ ման 
հա նձ նե լը.
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ժթ) ջրե րն աղ տո տե լու հետ ևան քով ան տա ռային տն տե սու-
թյա նն է ա կան վն աս պատ ճա ռե լը. 

ի) քա մա տա պալ, ձյու նա կո տոր, ար մա տից հատ ված ծա ռե րը 
յու րաց նե լը և այլ խախ տումն  եր:

2. Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար մե  ղա վոր 
ան ձի նք պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով: 

Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար կի րառ ված 
պա տաս խա նատ վու թյու նը չի ա զա տում օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով  խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու և հա սց ված վն ա սը հա տու-
ցե լու պար տա վո րու թյու նից:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  ե րն այն ի րա վա-
խախ տումն  ե րն են (գոր ծո ղու թյուն ներ և ան գոր ծու թյուն), ո րո նց 
ար դյուն քում վն աս է պատ ճառ վել ան տա ռային օ րե նսդ րու թյամբ 
պահ պան վող ար ժեք նե րին (ան տառ ներ, ան տա ռային հո ղեր, 
ան տա ռային կեն սա բազ մա զա նու թյուն և այլն) կամ ստե ղծ վել է 
նման վն ա սի սպառ նա լիք: 

Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի 1-ին մա սը նա խա տե սում է ան-
տա ռային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հիմն  ա կան դեպ քե րի 
շր ջա նա կը:  Այդ խախ տումն  ե րի, ինչ պես նաև մի  ա կող մա նի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով ան տառ նե րին (ան տա ռային 
կեն սա բազ մա զա նու թյա նը) և( կամ) ան տա ռային հո ղե րին վն աս 
պատ ճա ռե լու հա մար ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով 
կի րառ վում են ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան հետ ևյալ 
տե սակ նե րը.

- վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն*,
- քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն*,
- քա ղա քա ցի աի րա վա կան (նյու թա կան) պա տաս խա նա-

տվու թյուն*: 
Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան ո լոր տի ի րա վա խախ տումն  ե րի 

հա մար կի րառ վում է վար չա կան կամ քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն` կախ ված դրա նց հան րային վտան գա վո րու թյու նից: 
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Ընդ ո րում, քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կա րող է ա ռա-
ջա նալ բա ցա ռա պես ՀՀ ՔՕ-ով105 նա խա տես ված հան ցա գոր ծու-
թյուն կա տա րե լու հա մար: Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խա խտ-
ման ո լոր տի վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րը նա խա տես ված 
են ՀՀ ՎԻ ՎՕ-ով:

 Գո րծ նա կա նում ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման կա-
րող են հան գեց նել ա մե  նա տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ (ան գոր-
ծու թյուն), ո րո նց սպա ռիչ ցան կը հնա րա վոր չէ սահ մա նել: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով օ րե նս դի րը չի սահ ման փա կել ի րա վա խախ-
տումն  ե րի թվար կու մը` «ի» են թա կե տում հի շա տա կե լով «այլ 
խախ տումն  ե րի» մա սին: Այ սի նքն, վն աս նե րի հա տուց ման պար-
տա վո րու թյուն կա րող է ծա գել նաև այլ ի րա վա խախ տումն  ե րի 
դեպ քում, ո րո նք թվա րկ ված չեն այս հոդ վա ծի 1-ին մա սում:

 Օ րի նակ՝ ան տա ռային տն տե սու  թյա նը կա րող է վն աս պատ ճառ վել 
ոչ մի  այն ջրե րն աղ տո տե լու  հետ ևան քով (նա խա տես ված է ՀՀ ԱՕ 
60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ժթ» են թա կե տու մ), այլ նաև ան տա ռու մ 
վա րակ տա րա ծվե լու  հետ ևան քով (ՀՀ ԱՕ 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սու մ հի շա տակ ված չէ): 

Ի րա վա խախ տումն  ե րի թվար կու մը կա րող է կո ղմն  ո րո շիչ 
նշա նա կու թյուն ու նե նալ մի  այն քա ղա քա ցի աի րա վա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան (վն  աս նե րի հա տուց ման) կի րառ ման դեպ-
քում: 

ԱՕ-ում ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման դեպ քե րի 
թվար կու մը գո րծ նա կա նում կա րող է հան գեց նել ո րո շա կի բար-
դու թյուն նե րի` կապ ված այս դրույ թի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի 
հա մա պա տաս խան դրույթ նե րի հա մա դր ման հետ: Այդ իսկ պատ-
ճա ռով քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նատ վու թյա նը զու գա հեռ 

105 Ընդունվել է 18.04.2003թ., ուժի մե ջ է մտել 01.08.2003թ., ՀՀՊՏ 2003.05.02/25(260) 
Հոդ. 407:
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քրե ա կան կամ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կի րա ռե լիս 
ան հրա ժե շտ է ղե կա վար վել հետ ևյալ կա նոն նե րով. 

(1) քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կա րող է ա ռա ջա նալ բա-
ցա ռա պես ՀՀ ՔՕ-ով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյուն կա տա-
րե լու հա մար, ուս տի մե կ նա բան վող հոդ վա ծում բեր վող ի րա վա-
խախ տումն  ե րի թվար կու մն  այս հա մա տե քս տում չի կարևոր վում,

(2) վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կա րող է ա ռա ջա նալ 
ՀՀ ՎԻ ՎՕ-ով նա խա տես ված զան ցա նք կա տա րե լու հա մար, ուս-
տի մե կ նա բան վող հոդ վա ծում բեր վող ի րա վա խախ տումն  ե րի 
թվար կու մը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան տե սան կյ ու նից 
նույն պես չի կար ևոր վում: 

Ի նչ պես քրե ա կան, այն պես էլ վար չա կան պա տաս խա նա-
տվու թյուն նա խա տե սող հոդ ված նե րի հա մար հատ կան շա կան է 
այն, որ դրա նք ան պայ ման նա խա տե սում են նաև պա տաս խա-
նատ վու թյան ո րո շա կի տե սակ և չափ:

 Օ րի նակ.
 ՀՀ ՔՕ 

Հոդ ված 296. Ծա ռե րի, թփե րի և բու սա ծած կի 
ա պօ րի նի հա տու մը

1. Ան տա ռային ֆոն դի տա րա ծք նե րում, ինչ պես նաև ան տա ռային 
ֆոն դի մե ջ չմտ նող տա րա ծք նե րում կամ հա տումն  ե րն ար գել ված 
ծա ռե րը, թփե րը հա տե լը կամ ոչն չաց նե լը, պե տա կան կամ մաս-
նա վոր սե փա կա նու թյուն հա մար վող բու սա ծած կը ոչն չաց նե լը 
կամ մի  նչև ա ճի դա դա րեց ման աս տի ճա նի վն ա սե լը, ե թե այդ գոր-
ծո ղու թյուն նե րը զգա լի վն աս են պատ ճա ռել`

  պա տժ վու մ են տու  գան քով` նվա զա գու յն աշ խա տա վար ձի հի նգ հա րյու  րա-
պա տի կից յոթ հա րյու  րա պա տի կի չա փով, կամ ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա-
ղեց նե լու  կամ ո րո շա կի գոր ծու  նե ու  թյա մբ զբաղ վե լու  ի րա վու ն քից զր կե լով` 
ա ռա վե լա գու յ նը ե րեք տա րի ժամկ  ե տով, կամ կա լան քով` ա ռա վե լա գու յ նը 
եր կու  ա մի ս ժամկ  ե տով:

 Կամ` 
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ՀՀ ՎԻ ՎՕ

 Հոդ ված 77. Ան տա ռային ֆոն դում սահ մա նա փա կող 
ան տառ շի նա կան և այլ նշան նե րը ոչն չաց նե լը 
կամ վն ա սե լը 

 Ան տա ռային ֆոն դում սահ մա նա փա կող ան տառ շի նա կան և այլ 
նշան նե րը ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը` 

 ա ռա ջաց նու մ է տու  գան քի նշա նա կու մ քա ղա քա ցի նե րի նկատ մա մբ` սահ-
ման ված նվա զա գու յն աշ խա տա վար ձի ու թ սու  նա պա տի կի չա փով, իսկ 
պաշ տո նա տար ան ձա նց նկատ մա մբ` հա րյու  րա պա տի կի չա փով:

2. Պա տաս խա նատ վու թյան ցան կա ցած տե սա կի կի րա ռու-
մը  են թադ րում է ան ձի հա մար գույ քային կամ ոչ գույ քային 
բնույ թի ան բա րեն պա ստ հետ ևա նք նե րի ա ռա ջա ցում, ուս տի 
Սահ մա նադ րու թյու նը (հոդ ված 83.5) ե րաշ խա վո րում է, որ-
պես զի բա ցա ռա պես օ րեն քով սահ ման վեն ֆի զի կա կան և 
ի րա վա բա նա կան ան ձա նց նկատ մա մբ կի րառ վող պա տաս-
խա նատ վու թյան տե սակ նե րը, չա փե րը, պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու կար գը, հար կադ րան քի մի ջոց նե րն ու դրա նք կի րա-
ռե լու կար գը: Մեկ նա բան վող դրույ թը, ըստ է ու թյան, վե րար-
տադ րել է հի շյալ սահ մա նադ րա կան նոր մը` տե ղայ նաց նե լով 
այն ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խախ տում նե րի դեպ քում 
կի րառ վող պա տաս խա նատ վու թյան հա մար: Այդ խախ տում-
նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող հիմ նա կան 
ի րա վա կան ակ տե րին ման րա մա սն կա նդ րա դառ նա նք Ու ղե-
ցույ ցի 3-6-րդ մա սե րում: 

Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  ե րի հա մար պա-
տաս խա նատ վու թյան կա րող են են թա րկ վել քա ղա քա ցի նե րը, 
ի րա վա բա նա կան ան ձի նք, պե տու թյու նը և հա մայնք նե րը: Ի 
տար բե րու թյուն քա ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց, 
պե տու թյու նը և հա մայնք նե րը պա տաս խա նատ վու թյան են են-
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թա րկ վում ի դե մս հա մա պա տաս խան ի րա վա սու մար մի ն նե րի 
կամ պաշ տո նա տար ան ձա նց: Ի րե նց կար գա վի ճա կի ա ռա նձ-
նա հատ կու թյու նից ել նե լով` պե տու թյու նը և հա մայնք նե րը կա-
րող են կրել բա ցա ռա պես քա ղա քա ցի աի րա վա կան (նյու թա կան) 
պա տաս խա նատ վու թյուն: Ի րա վա բա նա կան ան ձի նք քա ղա քա-
ցի աի րա վա կան (նյու թա կան) պա տաս խա նատ վու թյու նից բա ցի, 
ո րոշ դեպ քե րում կրում են նաև վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյուն (օ րի նակ` հար կային կամ պար տա դիր այլ վճար նե րի 
գծով պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ 
կա տար ման հա մար): Ֆի զի կա կան ան ձա նց նկատ մա մբ կա րող 
են կի րառ վել պա տաս խա նատ վու թյան բո լոր տե սակ նե րը: Ընդ 
ո րում, քա ղա քա ցի աի րա վա կան (նյու թա կան) պա տաս խա նա-
տվու թյու ն կա րող է կի րառ վել ինչ պես վար չա կան կամ քրե ա-
կան պա տաս խա նա տվու թյան հետ մի  ա ժա մա նակ, այն պես էլ 
ա ռան ձին, մի  նչ դեռ նույն ա րար քի հա մար քրե ա կան և վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա կի-
րա ռու մը բա ցառ վում է: 

Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  ե րը` հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րը և զան ցա նք նե րը, որ պես կա նոն, հան գեց նում են նաև 
ան տա ռային է կո հո մա կար գին կամ դրա ա ռան ձին բա ղադ րա-
տար րե րին պատ ճառ ված զգա լի վն ա սի, ուս տի ի րա վա խախ տին 
քրե ա կան կամ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-
լուն զու գա հեռ ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում վեր ջի նիս մի -
ջոց նե րի հաշ վին փոխ հա տու ցե լու պատ ճառ ված վն ա սը, ինչ պես 
նաև ձե ռք առ նել հա մա պա տաս խան մի  ջոց ներ խախ տումն  ե րը 
վե րաց նե լու նպա տա կով: 
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 Օ րի նակ՝ քա ղա քա ցի Մի քայե լյ ա նը ան տա ռային ֆոն դի տա րած-
քում ա պօ րի նա բար հա տել է ար ժե քա վոր և հազ վա գյուտ ծա ռեր, 
ին չի ար դյուն քում պե տու թյա նը պատ ճառ վել է զգա լի վն աս: Դա-
տա րա նի դա տա վճ ռով Մի քայե լյ ա նը  մե  ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ 
ՔՕ 296-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով  նա խա տես ված ա րա րք կա տա-
րե լու հա մար, և վեր ջի նիս նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու  գանք՝ 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հի նգ հա րյու րա պա տի կի չա փով 
(պատ ժա տե սա կը նա խա տես ված է 296-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սով): Մի ա ժա մա նակ դա տա րա  նը, ղե կա վար վե լով ՀՀ ԱՕ-ի, ինչ-
պես նաև «Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի հետ ևան-
քով կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն ա սի 
հա տուց ման սա կագ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա պա տաս խան 
դրույթ նե րով, ո րո շել է հօ գուտ պե տա կան բյու ջե ի Մի քայե լյ ա նից 
բռ նա գան ձել 150.000 ՀՀ դրամ` որ պես հան ցա գոր ծու թյա մբ պատ-
ճառ ված վն ա սի հա տու ցում:

 Քն նա րկ վող դեպ քու մ 500.000 ՀՀ դրա մի  չա փով նշա նակ ված տու  գան քը 
պա տի ժն է կա տար ված հան ցա գոր ծու  թյան հա մար, իսկ 150.000 ՀՀ դրա մը` 
պատ ճառ ված վն ա սի հա տու  ցու մ:

 

 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձի 
նկատ մա մբ քրե ա կան կամ վար չա կան պա տաս խա նա տ վու թյան 
կի րա ռու մը վեր ջի նիս չի ա զա տում ի րա վա խա խտ մա մբ պատ ճա-
ռած վն ա սը հա տու ցե լու պար տա կա նու թյու նից:   Վնաս նե րը են-
թա կա են հա տուց ման ՀՀ ԱՕ-ով, ՀՀ քաղ. օր.-ով և «Բ նա պահ-
պա նա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի հետ ևան քով կեն դա նա կան և 
բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն աս նե րի հա տուց ման սա-
կագ նե րի մա սին» ՀՀ օե րն քո վ106 սահ ման ված կար գով:

 Հա րկ է նկա տի ու նե նալ, որ մե ղ քի առ կայու թյու նը (դի տա վո րու-
թյուն կամ ան զգու շու թյուն) պար տա դիր պայ ման է մի  այն ան ձին 
քրե ա կան կամ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-

106 Ընդունվել է 03.05.2005թ., ուժի մե ջ է մտել 18.06.2005թ., ՀՀՊՏ 2005.06.08/35(407) 
Հոդ. 625
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լու հա մար, իսկ վն աս նե րի հա տուց ման մա սով (նյու թա կան պա-
տաս խա նատ վու թյուն) ՀՀ օ րե նսդ րու թյու նն ա ռան ձին դեպ քե րում 
նա խա տե սում է ա ռա նց մե ղ քի պա տաս խա նատ վու թյուն, ինչ պես 
նաև վն ա սի հա տուց ման պար տա վո րու թյուն վն աս չպատ ճա ռած 
ան ձի կող մի ց: Ման րա մա սն տե ՛ս Ու ղե ցու յ ցի 5-րդ մա սու մ: 

Օ րեն քով սահ ման ված կար գով պա տաս խա նատ վու թյան 
տե սակ նե րի զու գակ ցու մը (ք րե ա կան և քա ղա քա ցի ա կան կամ 
վար չա կան և քա ղա քա ցի ա կան) նպա տակ ու նի պա տաս խա-
նատ վու թյան պատ ժիչ և փոխ հա տու ցող (կոմ պեն սաց նող) գոր-
ծա ռույթ նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա կի րառ մա մբ ա պա հո վել պա տաս-
խա նատ վու թյան նպա տակ նե րի ի րա կա նա ցու մը:

Հոդ ված 61.  Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խա խտ մա մբ պատ-
ճառ ված վն ա սի  հա տու ցու մը

 1. Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման, ան տա ռա յին 
 հո ղե րը վն ա սե լու, ինք նա կամ զավ թե լու հետ ևան քով քա ղա քա-
ցի նե րի կամ ի րա վա բա նա կան ան ձա նց  պատ ճա ռած վն ա սը են-
թա կա է հա տուց մա ն՝  օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

2. Ան տա ռային  հո ղե րի ինք նա կամ զա վթ ված տա րա ծք նե րը 
վե րա դա րձ վում են ըստ պատ կա նե լու թյան, ա ռա նց կա տար ված 
ծախ սե րի հա տուց ման:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  ե րի107 հետ ևան քով 
վն աս կա րող է պատ ճառ վել ինչ պես պե տու թյա նը և հա մայնք-
նե րին, այն պես էլ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց, 
ո րը են թա կա է հա տուց ման օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Այդ 
հոդ վա ծի բո վան դա կու թյան պար զա բան ման հա մար կար ևոր է 

107  ՀՀ ԱՕ 61-րդ հոդվծաի 1-ին մասի ձևակերպումը «անտառային օրենսդրության 
խախտման, անտառային հողերը վն ասելու, ինքնակամ զավթելու…» պարու-
նակում է անհարկի կրկնություններ: Քանի որ «անտառային օրենսդրության 
խախտում» արտահայտությունն արդեն իսկ ընդգրկում է անտառային 
օրենս դրության բոլոր հնարավոր խախտումն երը, հետևաբար՝ այդ արտա-
հայտությունից հետո իրավախախտումն երի առանձին տեսակների հիշա տա-
կումը նպատակահարմար չէ:
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«վն  աս» հաս կա ցու թյան սահ մա նու մը, ո րը ձևա կե րպ ված է ՀՀ 
քաղ. օր.-ի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում. «Վ նաս ներ են` ի րա վուն-
քը խա խտ ված ան ձի ծախ սե րը, որ նա կա տա րել է կամ պե տք է 
կա տա րի խա խտ ված ի րա վուն քը վե րա կա նգ նե լու հա մար, նրա 
գույ քի կո րուս տը կամ վն աս ված քը (ի րա կան վն աս), ինչ պես նաև 
չս տաց ված ե կա մուտ նե րը, ո րո նք այդ ան ձը կս տա նար քա ղա-
քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան սո վո րա կան պայ ման նե րում, ե թե 
նրա ի րա վուն քը չխա խտ վեր (բաց թո ղն ված օ գուտ)»: Սահ մա նու-
մի ց հետ ևում է, որ «վն  աս» հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյունն 
ընդ գր կում է ե րեք բա ղադ րիչ` (1) կա տար ված կամ կա տար վե-
լիք ծախ սեր, (2) ի րա կան վն աս, և (3) բաց թո ղն ված օ գուտ: Ընդ 
ո րում, ե րեք բա ղադ րիչ նե րն էլ պե տք է ու նե նան հս տակ դրա մա-
կան գնա հա տում, ո րո նց հան րա գու մա րն էլ կլի նի հե նց ի րա վա-
խա խտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված վն ա սը: Ման րա մա սն տե ՛ս 
ՀՀ Քաղ. օր. 17-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու  թյու  նը:

 Հա րկ է ու շադ րու թյուն դա րձ նել այն հան գա ման քին, որ մե կ-
նա բան վող դրույ թը հի շա տա կում է մի  այն քա ղա քա ցի նե րի և 
ի րա վա բա նա կան ան ձա նց պատ ճա ռած վն ա սի հա տուց ման 
մա սին, մի  նչ դեռ գո րծ նա կա նում ան տա ռային օ րե նսդ րու թյու նը 
կա րող են խախ տել նաև պե տու թյան ա նու նից գոր ծող պաշ տո-
նա տար ան ձի նք: Վնաս նե րի հա տուց ման ինս տի տու տի ընդ հա-
նուր սկզ բունք նե րի հա մա ձայն` կազ մա կեր պու թյան աշ խա տակ-
ցի (այդ թվում` պե տա կան պաշ տո նյայի) կող մի ց պատ ճառ ված 
վն ա սը հա տու ցե լու պար տա կա նու թյու նը կրում է գոր ծա տուն 
(պե տու թյու նը), ո րը աշ խա տո ղի (պաշ տո նա տար ան ձի) նկատ-
մա մբ ձե ռք է բե րում հե տա դա րձ պա հան ջի (ռեգ րե սիվ հայց*) 
ի րա վունք տրա մադ րած հա տուց ման չա փով: Ներ կայումս ՀՀ-ում 
բո լոր ան տառ նե րը պե տու թյան սե փա կա նու թյունն են, և, հե -
տևա բար, տրա մա բա նա կան չէ, որ պե տու թյու նը հա տու ցի ի րեն 
պատ ճառ ված վն ա սը: Ուս տի այ սօր բա րձ րաց ված հար ցադ րու մը 
խնդ րա հա րույց չէ: Սա կայն ա պա գայում այս կար գա վո րու մը կա-
րող է ո րո շա կի բար դու թյուն ներ ա ռա ջաց նել` կապ ված ան տառ-
նե րի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց 
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պե տու թյան (ի դե մս պաշ տո նա տար ան ձի) կող մի ց պատ ճառ ված 
վն ա սի հա տուց ման հետ:

 Զար գա ցած պե տու թյուն նե րի բնա ռե սուր սային օ րե նսդ րու թյա նը 
հայտ նի է պատ ճառ ված վն ա սի լրիվ չա փով հա տուց ման սկզբուն-
քը, ին չը լի ո վին ար դա րաց ված է` հաշ վի առ նե լով ան տառ նե րի ան-
գնա հա տե լի է կո լո գի ա կան, տն տե սա կան և ռեկ րե ա ցի ոն ար ժե քը: 
ՀՀ-ում նշ ված սկզ բունքն ընդ հա նուր ձևա կեր պում է ստա ցել ՀՀ 
քաղ. օր. 1058-րդ հոդ վա ծում: Նույն հոդ վա ծը, ամ րագ րե լով վն ա-
սի հա տուց ման ընդ հա նուր հիմ քե րը, չի հի շա տա կում պե տու թյա-
նը պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման պար տա վո րու թյան մա սին: 
Բնա կա նա բար, աս վա ծը չի կա րող մե կ նա բան վել որ պես պե տու-
թյա նը պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման պար տա վո րու թյան բա-
ցա ռում, քա նի որ վն աս նե րի հա տու ցու մը` որ պես ի րա վունք նե րի 
պաշ տպա նու թյան ե ղա նակ, ե րաշ խա վոր ված է ի րա վուն քի բո լոր 
սուբյե կտ նե րի, այդ թվում` պե տու թյան հա մար: 

Ի րա վա խախ տում թույլ տված ան ձի կող մի ց պատ ճառ ված 
վն աս նե րը կա րող են հա տուց վել ինչ պես կա մա վոր, այն պես էլ 
դա տա կան կար գով` վեր ջի նիս մի  ջոց նե րի վրա (դ րամ կամ նյու-
թա կան այլ ար ժեք ներ) օ րեն քով սահ ման ված կար գով բռ նա-
գան ձում տա րա ծե լու մի  ջո ցով:

Վ նաս նե րի հա տուց ման ընդ հա նուր պայ ման նե րի, կի րառ ման 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի, վն աս նե րի հաշ վա րկ ման կար գի 
վե րա բե րյալ ման րա մա սն տե ՛ս Ու ղե ցու յ ցի 5-րդ մա սու մ:

2. Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը` որ պես բա ցար ձակ տն տե սա-
կան ի րա վունք, են թա կա է պա շտ պա նու թյան ցան կա ցած ոտն-
ձ գու թյու նից: Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյա նն է 
նվիր ված ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծը, ո րի հա մա ձայն 
« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և պա շտ պան վում 
է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը»: Սույն դրույ թը իր հե տա գա զար-
գա ցումն  է ստա ցել ՀՀ քաղ. օր.-ում, ո րի մի  շա րք ինս տի տուտ ներ 
նվիր ված են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյա նը: 

Սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան կար ևո-
րա գույն և ար դյու նա վետ ե ղա նակ է վին դի կա ցի ոն հայ ցը*` գույ քը 
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ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մի ց ետ պա հան ջե լը (կա տար վում 
է դա տա կան կար գով): Վին դի կա ցի այի մի  ջո ցով ան տա ռի սե փա-
կա նա տե րը և (կամ) օ րի նա կան տի րա պե տո ղը` պե տու թյու նը, հա-
մայնք նե րը, ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք կա րող են 
այլ ան ձի ա նօ րի նա կան տի րա պե տու թյու նից բնե ղե նով* ետ ստա-
նալ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րե նց պատ կա նող ան տառ-
նե րը և ան տա ռային հո ղե րը: Վին դի կա ցի ոն հայ ցի կի րառ ման 
հա մար պար տա դիր պայ ման է, որ սուբյեկ տը, ում ի րա վուն քը 
խա խտ վել է, լի նի ան տա ռային հո ղի սե փա կա նա տեր կամ օ րի-
նա կան տի րա պե տող: Այ սի նքն, վին դի կա ցի ոն հայց կա րող է հա-
րուց վել բո լոր սե փա կա նա տե րե րի կող մի ց (պե տու թյուն, հա մայնք, 
ֆի զի կա կան  և ի րա վա բա նա կան ան ձ), ինչ պես նաև այն ան ձա նց 
կող մի ց, ով քեր գույ քը տի րա պե տում են օ րեն քի կամ պայ մա նա-
գ րի ու ժո վ108: Օ րի նա կան տի րա պե տող է հա մար վում այն ան ձը, 
ով ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գոր ծում է սե փա կա նա տի րոջ հա-
մա ձայ նու թյա մբ (օ րի նակ` վար ձա կա լը), ինչն ար տա հայտ վում է 
նշ ված սուբյե կտ նե րի մի  ջև կնք ված պայ մա նագ րում կամ օգ տա-
գո րծ ման ի րա վունք վե րա պա հող այլ փաս տա թղ թում:

 Օ րի նակ՝ «Ա ռո ղջ սե րու նդ» Հիմն  ադ րա մը «Ա» ան տա ռային տն տե-
սու  թյան հետ կն քած վար ձա կա լու  թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա 
1  հա մա կե րե սով տա րած քու մ կազ մա կեր պու մ է մար զա կան-ա ռող-
ջա րա րա կան ճամ բար (ան տա ռօգ տա գոր ծու մ մշա կու  թային, ա ռող-
ջա րա րա կան, սպոր տի, հա նգս տի և զբո սա շր ջու  թյան նպա տա կով): 
Քա ղա քա ցի Հա կո բյա նն ա ռա նց թու յլտ վու  թյան  զբա ղեց րել է 500 
քառ. մ տա րա ծք և ա ճեց նու մ է գյու  ղա տն տե սա կան մշա կա բու յ սեր: 

 «Ա ռո ղջ սե րու նդ» Հիմն  ադ րա մի  հայ ցի հի ման վրա դա տա րա նը 
կբա վա րա րի վեր ջի նիս` գու յքն ու  րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու  թյու  նից 
ետ պա հան ջե լու  մա սին պա հան ջը և կպար տա վո րեց նի քա ղա քա ցի 
Հա կո բյա նին ա զա տել զբա ղեց րած տա րած քը:

108 Տե՛ս Տ.Կ.Բարսեյ ան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրա-
վունք: Առաջին մաս, ԵՊՀ հրատ., Եր.-2004, էջ 338:
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Քն նա րկ վող դրույ թի բո վան դա կու թյու նը պար զա բա նե լու հա-
մար ա ռա նց քային նշա նա կու թյուն ու նի «ան տա ռային հո ղե րի 
ինք նա կամ զավ թում» ար տա հայ տու թյան մե կ նա բա նու թյու նը: 
Ինք նա կամ զավ թու մ ա սե լով պե տք է հաս կա նալ ան տա ռային հո-
ղե րի զբա ղե ցու մը՝ ա ռա նց օ րեն քով սահ ման ված կար գով թույլտ-
վու թյուն ստա նա լու:

 Սահ մա նե լով ա պօ րի նի զա վթ ված տա րա ծք նե րն ըստ պատ-
կա նե լու թյան վե րա դա րձ նե լու պա հա նջ` օ րե նս գիր քը մի  ա ժա-
մա նակ ամ րագ րում է, որ ի րա վա խախ տի կա տա րած ծախ սե-
րի հա տուց ման պա հան ջը են թա կա է մե  րժ ման: Նշ ված դրույ թի 
նպա տա կն է բա ցա ռել այլ ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 
խախ տած սուբյեկ տի կող մի ց նյու թա կան բա վա րա րում ստա նա-
լու հնա րա վո րու թյու նը:

 Օ րի նակ՝ քա ղա քա ցի Հա կո բյա նը պե տու  թյա նը սե փա կա նու  թյան 
ի րա վու ն քով պատ կա նող ան տա ռային հո ղե րու մ ա ռա նց ան տա ռօգ-
տա գո րծ ման պայ մա նագ րի և ան տա ռային տոմ սի ա ճեց նու մ է գյու -
ղա տն տե սա կան մշա կա բու յ սեր (կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գոր ծու մ): 
Աշ խա տա նք նե րն ի րա կա նաց նե լու  հա մար Հա կո բյա նը ծախ սել է 
100.000 ՀՀ դրամ սեր մա ցու ի և պա րար տա նյու  թե րի ձե ռք բեր ման 
նպա տա կով:

 Ն ման ի րա վի ճա կու մ պե տու  թյու  նը կա րող է դի մե լ դա տա րան` 
պա հան ջե լով քա ղա քա ցի Հա կո բյա նից վե րա դա րձ նե լու  ա պօ րի նի 
զբա ղեց ված տա րած քը և դա դա րեց նե լու  գյու  ղա տն տե սա կան աշ-
խա  տանք նե րը: Հո ղա մա սն ա պօ րի նի օգ տա գոր ծե լու  ըն թաց քու մ քա-
ղա քա ցու  կա տա րած ծախ սե րը հա տու  ցե լու  պար տա վո րու  թյու ն պե-
տու  թյան վրա չի կա րող դր վել, քա նի որ նշ ված հո ղե րն ի սկզ բա նե 
զբա ղեց վել են ա պօ րի նի (ա ռա նց պատ շաճ ի րա վա կան հիմ քե րի): 

 



193Գ Լ� Խ 16

Գ Լ� Խ 16. ԵԶ ՐԱ ՓԱ ԿԻՉ ԵՎ ԱՆ Ց�  ՄԱՅԻՆ 
ԴՐ� ՅԹ ՆԵ Ր

 Սու յն գլ խի մե կ նա բա նու  թյան ներ քո «Ի րա վա կան ակ տե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա տե քս տու մ ներ կայաց վու մ են ժա մա նա կի մե ջ 
ՀՀ ԱՕ-ի գոր ծո ղու  թյան պայ ման նե րը, այդ թվու մ` ա ռան ձին հա րա-
բե րու  թյու ն նե րի նկատ մա մբ ՀՀ ԱՕ-ի դրու յթ նե րի ու  ժի մե ջ մտ նե լու  
հա տու կ պայ ման նե րը, ինչ պես նաև հա րա բե րակ ցու  թյու  նը գոր ծող 
ՀՀ ԱՕ-ի և 1994թ.-ի ՀՀ ԱՕ-ի մի  ջև:

Հոդ ված 62.  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ան տա ռային օ րե նս գիր քը գոր ծո ղու թյան մե ջ 
դնե լու կար գը

 
1. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան տա ռային օ րե նս գի րքն 

ու ժի մե ջ է մտ նում պաշ տո նա կան հրա պա րակ մա նը հա ջոր դող 
տաս նե րո րդ օր վա նից:

2. Սույն օ րե նսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի երկ րո րդ մա սի «բ», «գ» 
և «ե» կե տե րը, 36-րդ հոդ վա ծի եր րո րդ և 38-րդ հոդ վա ծի երկ -
րորդ մա սե րի պա հա նջ նե րն ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան 
ան  ձանց սե փա կան ան տառ նե րի նկատ մա մբ գոր ծո ղու թյան մե ջ 
են դրվում ան տա ռի շա րք ան ցնե լուց 10 տա րի հե տո:

3. Սույն օ րե նս գի րքն ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից ու ժը կո րց րած 
ճա նա չել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան տա ռային օ րե նս-
գիր քը (11 հոկ տեմ բե րի  1994 թվա կա նի) և Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան Գե րա գույն խո րհր դի` « Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ան տա ռային օ րե նս գիր քը կի րար կե լու մա սին» ո րո շու մը (8 
հու նի սի 1994 թվա կա նի):

4. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան տա ռային օ րե նս գիր քը 
կի րառ վում է այն գոր ծո ղու թյան մե ջ դնե լուց հե տո ծա գած ան-
տա ռային  հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ:
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Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Օ րեն քի ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հն այն ժա մա նա կային սահ-
մա նն է, ո րից ա վե լի վաղ ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա 
տա րած վում է նախ կին օ րե նսդ րա կան կար գա վո րու մը, իսկ ու ժի 
մե ջ մտ նե լու պա հից հե տո ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 
նկատ մա մբ գոր ծում է նոր օ րեն քը: Հի շյալ ընդ հա նուր կա նո նից 
«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը նա խա տե սում է ո րո-
շա կի բա ցա ռու թյուն ներ (տե ՛ս ստո րև):

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը սահ մա նում է 
տար բեր մա կար դա կի ի րա վա կան ակ տե րի ու ժի մե ջ մտ նե լու 
ո րո շա կի պայ ման ներ և կա րգ: Որ պես զի օ րեն քը109 ու ժի մե ջ 
մտ նի, այ սի նքն՝ դրա նոր մե  րը պար տա դիր դառ նան այս կամ 
այն ո լոր տի հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սուբյե կտ-
նե րի հա մար, ան հրա ժե շտ է, որ օ րե նս դիր մա րմն  ի կող մի ց 
ըն դուն վե լուց հե տո այն ստո րա գր վի ՀՀ Նա խա գա հի կող մի ց 
և պաշ տո նա պես հրա պա րակ վի « Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում»: Պաշ տո նա կան հրա պա-
րակ ման պա հից ո րո շա կի ժամկ  ետ ան ցնե լուց հե տո մի  այն 
օ րեն քը սկ սում է գոր ծել, ե թե դրա նում ու ժի մե ջ մտ նե լու ա վե-
լի ուշ ժամկ  ետ նա խա տես ված չէ: Վե րոգ րյա լը դի տար կե նք ՀՀ 
ԱՕ-ի օ րի նա կով:

 ՀՀ ԱՕ-ն ըն դու ն վել է 2005թ.-ի հոկ տեմ բե րի 24-ին, ստո րա  գրվել 
է 2005թ.-ի նոյեմ բե րի 25-ին, պաշ տո նա պես հրա պա րակ վել է 
2005թ.-ի դեկ տեմ բե րի 7-ին և հրա պա րա կու  մի ց տա սն օր ան ց` դեկ-
տեմ բե րի 17-ին, մտել օ րի նա կան ու  ժի մե ջ: Այ սի նքն` պաշ տո նա կան 

109   «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքն իրավական ուժի տեսանկյ ունից 
որևէ տարբերակում չի դնում օրենքի և օրենսգրքի մի ջև: Օրենսգիրքը 
բնորոշվում է որպես օրենք, որում  համակարգված և կանոնակարգված ձևով 
շարադրված են համասեռ հասարակական հարաբերություններ կարգավորող 
բոլոր կամ հիմն ական նորմե րը: Այսինքն՝ ՀՀ ԱՕ-ն իր կարգավիճակով 
հավասարեցված է մյուս օրենքներին:
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 հրա պա րակ ման պա հից հե տո, սա կայն մի  նչև օ րեն քի ու  ժի մե ջ 
մտ նե լը (օ րի նակ` 2005թ.-ի դեկ տեմ բե րի 10-ին) ծա գած ի րա վա-
հա րա բե րու  թյու ն նե րը կար գա վոր վու մ են 1994թ.-ի նոյեմ բե րի 1-ի 
ՀՀ ԱՕ-ով: 

 Ու ժի մե ջ մտ նե լու ց հե տո ՀՀ ԱՕ-ը գոր ծու մ է ՀՀ ողջ տա րած քու մ:

2. Քա նի որ մաս նա վոր ան տառ նե րի հի մն  ման և հա մա պա-
տաս խան հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման 
հա մար պա հա նջ վում է ո րո շա կի ժա մա նակ, ՀՀ ԱՕ-ի մի  շա րք 
դրույթ նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հը մե կ նա բան վող դրույ թը կա-
պում է ո րո շա կի պայ մա նի, այն է` ի րա վա բա նա կան և ֆի զի  կա-
կան ան ձա նց սե փա կան ան տառ նե րն ան տա ռի շա րք փո խա -
դրե լուց 10 տա րի ան ցնե լու հետ: Սա նշա նա կում է, որ ան տա ռի 
սե փա կա նա տեր ա ռան ձին ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան-
ձա նց հա մար ՀՀ ԱՕ  5-րդ հոդ վա ծի երկ րո րդ մա սի «բ», «գ» և 
«ե» կե տե րի, 36-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 38-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սե-
րի պա հա նջ նե րն ու ժի մե ջ մտ նե լու ժամկ  ե տը կա րող է տար բեր 
լի նել` պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, թե երբ է լրա ցել 
տաս նա մյա ժամկ  ե տը տվյ ալ սուբյեկ տի հիմն  ած ան տա ռն օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով ան տա ռի շա րք փո խադ րե լու պա հից:

ՀՀ ԱՕ-ի նշ ված դրույթ նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հի վե րա -
բերյալ կա տար ված վե րա պա հու մն  օբյեկ տիվ հիմն  ա վո րում ու նի, 
քա նի որ ՀՀ նախ կին ԱՕ-ն բա ցա ռում էր մաս նա վոր ան տառ նե րի 
գոյու թյու նը, մի  նչ դեռ վե րոգ րյալ դրույթ նե րն ան տա ռի սե փա կա-
նա տեր ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձա նց հա մար սահ-
մա նում են ո րո շա կի ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ:110

3-4. «Օ րեն քի հե տա դա րձ ու ժի ար գել քը» ի րա վուն քի կար ևո-
րա գույն սկզ բունք նե րից է, որն ամ րա գր ված է նաև «Ի րա վա կան 
ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում: Այս սկզ բուն քի է ու թյու նը նրա նում 

110 Ընդունվել է 01.11.1994թ., ուժը կորցրել է 17.12.2005թ., ՀՀԳԽՏ 1994/21:
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է, որ օ րեն քի դրույթ նե րը չեն տա րած վում դրա ու ժի մե ջ մտ նե-
լուց ա ռաջ ծա գած հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: 
Այ սի նքն՝ գոր ծող ՀՀ ԱՕ-ի ու ժի մե ջ մտ նե լուց ա ռաջ ծա գած հա-
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են 1994 թ.-ի 
ՀՀ ԱՕ-ով: Նախ կին օ րե նսգր քով են կար գա վոր վում նաև գոր ծող 
ԱՕ-ի ու ժի մե ջ մտ նե լուց ա ռաջ ծա գած և դե ռևս չդա դա րած հա-
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը:

Ն շե նք, որ քն նա րկ վող դրույ թում կի րառ ված « գոր ծո ղու թյան 
մե ջ դնել» եզ րույ թը հա մար ժեք է «ու ժի մե ջ մտ նե լուն», ո րի բո-
վան դա կու թյու նը պար զա բան վել է այս հոդ վա ծի մե կ նա բա նու-
թյան շր ջա նակ նե րում:
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ՎԵ ՐԱ ՀՍ ԿՈ Ղ�   ԱՆ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱ Ց�  ՄԸ 

Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու  թյու  նը (այ սու  հե տև` ԲՎ)` որ-
պես շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու  թյան և բնօգ տա գո րծ ման ո լոր-
տի պե տա կան կա ռա վար ման կար ևո րա գու յն գոր ծա ռու յթ, կոչ ված է 
բա ցա հայ տե լու  ո լոր տի ի րա վա խախ տու մն  ե րը և որ պես վե րջ նա կան 
ար դյու նք` նպաս տե լու  ի րա վա կար գի պահ պա նու  թյա նը: 

ԲՎ հա րա բե րու  թյու ն նե րը հս տակ պատ կե րաց նե լու  հա մար կա-
ր ևոր է քն նար կել այդ հա րա բե րու  թյու ն նե րը ձևա վո րող տար րե րի 
հաս կա ցու  թյու ն նե րը: Ինչ պես և ցան կա ցած ի րա վա հա րա բե րու  թյան, 
ԲՎ հա րա բե րու  թյու ն նե րի կա ռու ց ված քու մ ևս ա ռա նձ նաց նու մ են ե րեք 
բա ղադ րիչ` սու բյե կտ, օբյե կտ և բո վան դա կու  թյու ն: Որ պես սու բյե կտ 
հան դես են գա լիս ստու  գո ղը (բ նա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու -
չը, ո րոշ դեպ քե րու մ հար կային տե սու  չը կամ հա մայն քի ղե կա վա րը, 
ե թե ի րա կա նաց նու մ է պե տու  թյան պատ վի րակ ված լիա  զո րու  թյու ն) 
և ստու գ վո ղը (ֆի զի կա կան ու  ի րավա բա նա կան ան  ձինք, նե րա ռյալ 
օ տա րեկ րյա, ան հատ ձեռ նար կա տե րեր, պե տա կան կա ռա վար ման ու  
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն ներ, ո րո նք պար տա վոր են 
պահ պա նել բնա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու  թյա մբ ամ րա գր ված շր ջա-
կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու  թյան և բնա կան ռե սու րս նե րի բա նա կան 
օգ տա գո րծ ման նոր մե  րը): Վե րա հս կո ղու  թյան ի րա վա հա րա բե րու -
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թյու ն նե րի օբյեկ տը ստու գ վող սու բյեկ տի կող մի ց  ի րա կա նաց վող 
գոր ծու  նե ու  թյու նն է, այ սի նքն՝ այն, ին չի կա պա կցու  թյա մբ ծա գու մ 
են հի շյալ հա րա բե րու  թյու ն նե րը: Վե րա հսկո ղու  թյան ի րա վա հա րա-
բե րու  թյան բո վան դա կու  թյու նն են կազ մու մ ստու  գո ղի և ստու գ վո-
ղի ի րա վու նք նե րի և պար տա կա նու  թյու ն նե րի ամ բող ջու  թյու  նը, 
ո րո նց ի րա ցու մն  ա պա հո վու մ է նշ ված ի րա վա հա րա բե րու  թյու ն նե րի 
շար ժը` ծա գու  մը, ըն թաց քը և դա դա րու  մը:

ՀՀ-ու մ բնա պահ պա նա կան պե տա կան վե րա հս կո ղու  թյու նն 
ի րա կա նաց վու մ է ՀՀ ԲՆ ա ռա նձ նաց ված ստո րա բա ժան ման` բնա-
պահ պա նա կան պե տա կան տես չու  թյան (այ սու  հե տև` ԲՊՏ) և վեր-
ջի նիս տա րած քային ստո րա բա ժա նու մն  ե րի կող մի ց: ԲՊՏ-ի կազ-
մու մ գոր ծու մ է ան տառ նե րի վե րա հս կո ղու  թյան ա ռան ձին բա ժին: 
« Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն` 
հա մայն քի ղե կա վա րը որ պես պե տու  թյան պատ վի րակ ված լի ա զո-
րու  թյու ն վե րա հս կո ղու  թյու ն է ի րա կա նաց նու մ բնու  թյան պահ պա-
նու  թյան բնա գա վա ռու մ, կազ մա կեր պու մ ըն դեր քի, ան տա ռային, 
ջրային և օ դային տա րա ծք նե րի, ինչ պես նաև բու  սա կան ու  կեն դա-
նա կան աշ խար հի օգ տա գո րծ ման և պահ պա նու  թյան մի  ջո ցա ռու մ-
նե րը:

ՀՀ ԱՕ 26-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սու մ է նաև ՀՀ ԳՆ հա մա կար-
գու մ վե րա հս կո ղու  թյու ն ի րա կա նաց նող Ան տա ռային պե տա կան ծա-
ռայու  թյան ստեղ ծու մ, ո րը դե ռևս չի ձևա վոր վել: Տե ՛ս ՀՀ ԱՕ 26-րդ 
հոդ վա ծի մե կ նա բա նու  թյու  նը: 

Բ նա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու  թյան նոր մե  րի կա տար ման 
նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու  թյան կազ մա կե րպ ման ու  ի րա կա նաց ման 
խն դիր նե րը, սկզ բու նք նե րը, վե րա հս կո ղու  թյան հիմն  ա կան ու ղ ղու -
թյու ն նե րը, կար գը, պայ ման նե րը, ԲՎ ի րա վա կան ու  տն տե սա կան 
հիմ քե րը, բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու  չի ի րա վա կան 
կար գա վի ճա կը սահ ման ված են «Բ նա պահ պա նա կան վե րա  հսկո-
ղու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Դրա նք ե լա կե տային նշա նա կու  թյու ն 
ու  նեն նաև ան տա ռային օ րե նսդ րու  թյան պահ պա նու  թյան նկատ-
մա մբ ի րա կա նաց վող վե րա հս կո ղու  թյան հա մար: Բնա պահ պա նա-
կան պե տա կան վե րա հս կո ղու  թյու նն ի րա կա նաց վու մ է թե մա տիկ 
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ստու  գու մն  ե րի և ու  սու մն  ա սի րու  թյու ն նե րի մի  ջո ցով, ո րո նց կազ-
մա կե րպ ման և ան ցկաց ման հետ կապ ված հա րա բե րու  թյու ն նե րը 
կար գա վոր վու մ են « Հայաս տա նի Հան րա պե տու  թյու  նու մ ստու  գու մ-
նե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քո վ111:

Հոդ ված 12. Բ նա պահ պա նա կան  պե տա կան տե սու չի 
ի րա վա սու թյուն նե րը

1. Բնա պահ պա նա կան  պե տա կան տե սու չը ի րա վունք ու նի՝ 
ա) բնա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րի կա-

տար ման նկատ մա մբ ստուգ վող սուբյե կտ նե րում ի րա կա-
նաց նե լու ստու գումն  եր.

բ) օ րե նք նե րով և ի րա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված 
ի րա վա սու թյուն նե րի սահ ման նե րում ստուգ վող սուբյեկտ -
նե րից պա հան ջե լու փաս տա թղ թեր, տվյ ալ ներ, բա ցա-
տրու թյուն ներ, տե ղե կա նք ներ և իր պար տա կա նու թյուն-
նե րի կա տար ման հա մար ան հրա ժե շտ այլ փաս տա թղ թեր, 
ինչ պես նաև վե րց նե լու փոր ձան մուշ ներ և կա տա րե լու կա-
պա րա կն քում.

գ) օ րե նք նե րով և ի րա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված 
կար գով վե րց նե լու փաս տա թղ թեր, ի րեր, փոր ձան մուշ ներ 
և կա տա րե լու չա փագ րումն  եր, ո րո նք ան մի  ջա կա նո րեն 
առնչ վում են ստու գումն  ե րի նպա տակ նե րին.

դ) օ րե նք նե րով և ի րա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված 
ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում պատ ժա մի  ջոց ներ 
կի րա ռե լու վե րա բե րյալ ըն դու նե լու ո րո շումն  եր. 

ե) բ նա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման դեպ քում 
ար ձա նագ րե լու խախ տումն  ե րը, օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված կար գով ստուգ վող սուբյե կտ նե րին հա նձ նա րա-
րա կան ներ տա լու, կա սեց նե լու, դա դա րեց նե լու, ար գե լե լու 
նրա նց գոր ծո ղու թյուն նե րը.

111 Ընդունվել է 17.05.2000թ., ուժի մե ջ է մտել 07.01.2000թ., ՀՀՊՏ 
2000.06.23/14(112):



200 ՄԱՍ 2. ԲՆԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ ՎԵ ՐԱ ՀՍ ԿՈ Ղ�  ԱՆ ՄԱ ՍԻՆ ՀՀ Օ ՐԵ ՆՔ

զ) բ նա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան կի րար կումն  ա պա-
հո վե լու նպա տա կով սույն օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով և դեպ քե րում կա նգ նեց նե լու տրա նս պոր տային մի -
ջոց նե րը. 

է) օ րեն քով և ի րա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված կար գով 
և դեպ քե րում առգ րա վե լու ա պօ րի նի ձե ռք բեր ված բնա-
կան ռե սուրս նե րը և բ նա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան 
պա հա նջ նե րի խա խտ մա մբ ձե ռք բեր ված որ սը, որ սա գոր-
ծիք նե րը, որ սի գոր ծիք հա մար վող այլ մի  ջոց ներ. 

ը) օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում ստուգ վող սուբյեկ տի 
ներ կայա ցուց չի մաս նակ ցու թյա մբ ա նար գել մուտք գոր ծե-
լու ստուգ վող սուբյեկ տի գրա սե նյա կային, ար տադ րա կան, 
պա հես տային, լա բո րա տոր և այլ ստո րա բա ժա նումն  եր ու 
տա րա ծք ներ.

թ) ստու գումն  ե րի ըն թաց քում օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված 
կար գով նե րգ րա վե լու մաս նա գետ նե րի և փոր ձա գետ նե րի.

ժ) օ րեն քով սահ ման ված կար գով կի րա ռե լու հար կադ րան քի 
մի  ջոց ներ.

 ժա) օ րեն քով սահ ման ված կար գով պա հե լու, կրե լու, օգ տա-
գոր ծե լու ծա ռայո ղա կան զե նք, զի նամ թե րք, ձեռ նա շղ թա և 
կրե լու հա մազ գե ստ.

ժբ) վար չա կան ի րա վա խախ տում ար ձա նագ րե լու դեպ քում 
ի րա կա նաց նե լու գոր ծե րի վա րույթ և գոր ծե րի քն նու թյա մբ 
կայաց նե լու հա մա պա տաս խան ո րո շումն  եր.

ժգ) բնա պահ պա նու թյան ո լոր տում ստուգ վող սուբյե կտ նե-
րին տր ված լի ցեն զի ա նե րի, պայ մա նագ րե րի, թույլտ վու-
թյուն նե րի, ար տո նագ րե րի ու ժը կո րց րած ճա նա չե լու կամ 
դրանց գոր ծո ղու թյու նը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ օ րե նս-
դրու թյա մբ սահ ման ված կար գով լի ա զոր ված մար մի ն նե-
րին ներ կայաց նե լու մի ջ նոր դագ րեր.

ժդ) օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց ված ստու-
գումն  ե րի ար դյունք նե րով բ նա պահ պա նա կան և բնօգ տա -
գործ ման վճա րի օբյե կտ հա մար վող փաս տա ցի ծա վալ նե-
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րի չա փա գր ման և չհաշ վա րկ ված վճար նե րի վե րա բե րյալ 
կազ մե  լու ակ տեր.

 ժե) օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով հայց ներ-
կայաց նե լու դա տա րան.

ժզ) բ նա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե ր-
յալ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում և կար գով հա ղոր-
դում ներ կայաց նե լու ի րա վա պահ մար մի ն նե րին:

2. Պե տա կան մար մի ն նե րի և այլ պաշ տո նա տար ան ձա նց կող-
մի ց բ նա պահ պա նա կան  պե տա կան տե սու չի լի ա զո րու թյուն նե րի 
ի րա կա նա ցումն  ար գել վում է, ե թե օ րեն քով այլ բան նա խա տես-
ված չէ:

3. Բ նա պահ պա նա կան  պե տա կան տես չու թյու նը կա րող է ու-
նե նալ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նք նե րով նա խա տես-
ված այլ ի րա վա սու թյուն ներ:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

Ս տո րև ներ կայաց վող պար զա բա նու  մը ա ռա նց քային նշա նա կու -
թյու ն ու  նի բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու  չի ի րա վու նք նե րի և 
պար տա կա նու  թյու ն նե րի շր ջա նա կն ամ րագ րող դրու յթ նե րի (12-13-րդ 
հոդ ված ներ) մե կ նա բա նու  թյան հա մար և ընդ հա նու ր է նշ ված եր կու  
հոդ ված նե րի հա մար: 

Ամ րագ րե լով ի րա վուն քի գե րա կայու թյան սկզ բուն քը` ՀՀ 
Սա հմա նադ րու թյու նը մի  ա ժա մա նակ ուր վագ ծել է պե տա կան 
և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա-
տար ան ձա նց լի ա զո րու թյուն նե րի ի րաց ման շր ջա նա կը` բա ցա-
ռե լու հա մար իշ խա նու թյան չա րա շա հու մը կամ իշ խա նա զան-
ցու թյու նը: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
հա մա ձայն` « Պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վա ման մար-
մի ն նե րն ու պաշ տո նա տար ան ձի նք ի րա վա սու են կա տա րե լու 
մի  այն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րո նց հա մար լի ա զոր ված 
են Սահ մա նադ րու թյա մբ կամ օ րե նք նե րով»: Հիմք ըն դու նե-
լով այս սահ մա նադ րա կան դրույ թը` մե կ նա բան վող հոդ ված-
նե րով սահ ման վել է բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չի` 
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որ պես պաշ տո նա տար ան ձի լի ա զո րու թյուն նե րի112 շրջա նա կը: 
Բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սուչ է հա մար վում «Բ նա-
պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սում թվա րկ ված ցան կա ցած պաշ տոն զբա-
ղեց նող յու րա քան չյուր ան ձ, հետ ևա բար՝ ստու գումն  ե րի և 
(կամ) ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի ձևով վե րա հս կո ղու թյուն ի րա-
կա նաց նե լիս նա օժտ ված է մե կ նա բան վող հոդ ված նե րով նա-
խա տես ված ի րա վա սու թյուն նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 
ողջ ծա վա լով:

 Մեկ նա բան վող հոդ ված նե րի բո վան դա կու թյու նը լի ար ժեք 
ներ կայաց նե լու նպա տա կով նախ ան հրա ժե շտ է պար զա բա նել 
« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա -
կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի ո րոշ դրույթ ներ, 
ո րո նք ա ռա նց քային նշա նա կու թյուն ու նեն ԲՎ ո լոր տում: 

Այդ օ րեն քի հա մա ձայն՝ վե րա հս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում 
է բա ցա ռա պես ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված ձևե րի` ու-
սումն  ա սի րու թյուն նե րի և ստու գումն  ե րի շր ջա նակ նե րում:

 Թե մա տիկ ստու գումն  ե րն ուղղ ված են տն տես վա րող 
սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ա ռան ձին տար րե-
րի փաս տա ցի ի րա վի ճա կը պար զե լուն, օ րի նակ` ստու գե լու, թե 
արդյո ՞ք մթեր ված բնա փայ տի հա մար վճար ված ա նտա ռօգ տա-
գո րծ ման վճա րի չա փը հա մա պա տաս խա նում է փաս տա ցի ծա-
վալ նե րին կամ արդյո ՞ք ան տա ռօգ տա գոր ծումն  ի րա կա նաց վում 

112 «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը բնապահ-
պանական պետական տեսուչին վերապահված լիազորություններն 
արհեստականորեն բաժանել է իրավասությունների և պարտակա-
նություն ների, որոնք  ամրագրված  են  երկու  տարբեր հոդվածներով: 
Մինչդեռ  պետական մարմի նների և ՏԻՄ-երի պաշտոնատար անձինք, 
գործելով պետության անունից, օժտված են որոշակի լիազորություններով, 
որոնք ներառում  են ինչպես նրանց իրավունքները, այնպես էլ 
պարտականությունները: Միաժամանակ նշենք, որ հիշյալ օրենքի 12-րդ 
հոդվածում գործածվող «իրավասություն» եզրույթը կիրառելի է ոչ թե պաշ-
տոնատար անձանց, այլ պետական մարմի նների նկատմամբ. պետական 
մարմն ի իրավասությունը կյ անքի է կոչվում պաշտոնատար անձանց կողմի ց 
իրենց լիազորությունների իրա կանացման արդյունքում: Այդուհանդերձ, 
ընթերցողի համար տերմի նա բանական շփոթություն չստեղծելու նպատակով 
տեքստում գործածվում են օրենքի հասկացությունները:
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է օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված բնա պահ պա նա կան պա հա նջ-
նե րին հա մա պա տաս խան: Որ պես զի ստու գումն  ե րի ի րա կա նաց-
ման ըն թաց քում ե րաշ խա վոր վի տն տես վա րո ղի ի րա վունք նե րի 
և օ րի նա կան շա հե րի պա շտ պա նու թյու նը, օ րե նսդ րու թյունն ամ-
րագ րել է ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ մա նն ու ան ցկաց մա նը վե-
րա բե րող մի  շա րք սկզ բուն քային պայ ման ներ, ո րո նք ներ կայաց-
վում են ստո րև.

Ստու գում նե րն ի րա կա նաց վում են  հա մա պա տաս խան պե-
տա կան մա րմ նի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող ան ձի ըն-
դու նած վար չա կան ակ տի` հրա մա նի կամ հա նձ նա րա րա կա նի 
հի ման վրա, ո րի բո վան դա կու թյա նն օ րե նսդ րու թյա մբ ներ  -
կայաց վում են ո րո շա կի պա հա նջ ներ: Այն պե տք է նե րա ռի 
ստու գումն ի րա կա նաց նող մա րմ նի ան վա նու մը, ստուգ վող 
տն տես վա րող սուբյեկ տի լրիվ ան վա նու մը, ստու գումն ի րա-
կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի (ան ձա նց) պաշ տո նը, ա նու-
նը, ազ գա նու նը, ստուգ ման հար ցե րը, ստուգ մա մբ ընդ գրկ-
վող ժա մա նա կա շր ջա նը, ստուգ ման նպա տա կը, ժամ կե տը, 
ստուգ ման ի րա վա կան հիմ քե րը: Որ պես վար չա կան ակտ` 
ստուգ ման հրա մա նում պե տք է նշ վի նաև այն բո ղո քար կե լու 
ժամ կե տի և կար գի մա սին:

Տն տես վա րող սու բյեկ տը պե տք է ծա նու ց վի ստու գ ման ան ցկաց-
ման մա սին: Ծա նու ցու մը հա մար վում է պատ շաճ, ե թե ստուգ ման 
հրա մա նի կամ հա նձ նա րա րագ րի մե կ օ րի նա կը տն տես վա րող 
սուբյեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա-
տար ան ձի ստո րագ րու թյա մբ հա նձն վել է ստու գումն  ի րա կա-
նաց նող ան ձին ի հա վաս տումն  այն բա նի, որ տն տես վա րո ղը 
տե ղե կաց ված է ստուգ ման ան ցկաց ման մա սին: Սա կայն ԲՊՏ 
կող մի ց ի րա կա նաց վող ստու գումն  ե րի դեպ քում օ րեն քը չի նա-
խա տե սում տն տես վա րո ղին նա խա պես ծա նու ցե լու պար տա-
կա նու թյուն: Բա վա րար է, որ պես զի տն տես վա րող սուբյեկ տի 
ղե կա վա րը կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձը սահ-
ման ված կար գով ծա նուց վեն ստու գու մը փաս տա ցի սկ սե լու 
օ րը:
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Ստու  գու մ կա տա րող պաշ տո նա տար ան ձը (ան ձի նք) ի րա վու նք 
չու  նի դու րս գա լու  ստու գ ման հրա մա նու մ կամ հա նձ նա րա րագ րու մ 
նշ ված նպա տա կի շր ջա նակ նե րից: Սա նշա նա կում է, որ մե կ նա-
բան վող հոդ վա ծում ամ րա գր ված իր ի րա վունք նե րն ու պար տա-
կա նու թյու ննե րը բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չը կա րող 
է ի րա կա նաց նել բա ցա ռա պես ստուգ ման նպա տա կի շր ջա նակ-
նե րում: 

 Օ րի նակ՝ ե թե ստու գ ման հա նձ նա րա րագ րու մ որ պես ստու գ ման 
նպա տակ նշ ված է պար զել տն տես վա րող սու բյեկ տի կող մի ց բնա-
փայ տի տե ղա փոխ ման օ րի նա կա նու  թյան հար ցը, ա պա բնա պահ-
պա նա կան պե տա կան տե սու  չը, ել նե լով ստու գ ման նպա տակ նե րից, 
ի րա վու նք ու  նի կա նգ նեց նե լու  տրա նս պոր տային մի  ջո ցը, պա հան ջե-
լու  հա մա պա տաս խան փաս տա թղ թեր, ստու  գել փաս տա թղ թե րու մ 
նշ ված և փաս տա ցի մթեր ված բնա փայ տի ծա վա լի հա մա պա տաս-
խա նու  թյու  նը:

Ստու գ մա նը կա րող են մաս նակ ցել մի  այն ստու գ ման հրա մա-
նու մ կամ հա նձ նա րա րագ րու մ նշ ված ան ձի նք, ինչ պես նաև ստու գ-
վող տն տես վա րող սու բյեկ տի ներ կայա ցու  ցի չը, իսկ ե թե ստուգ ման 
ըն թաց քում տե ղի է ու նե ցել ստու գումն  ի րա կա նաց նող ան ձա նց 
փո փո խու թյուն, այդ մա սին տն տես վա րող սուբյեկ տը պե տք է 
լրա ցու ցիչ տե ղե կաց վի:

Ստու գ ման տևո ղու  թյու  նը սահ մա նա փակ ված է օ րեն քով սահ ման-
ված ժամկ  ե տով. տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մար մե կ ստուգ ման 
ժամկ  ե տը կա րող է սահ ման վել ոչ ա վե լի, քա ն 15 ա նը նդ մե ջ աշ-
խա տան քային օր` յու րա քան չյուր տար վա հա մար, իսկ հաշ վե-
տու տար վա ար դյունք նե րով 3,0 մլրդ դրամ և ա վե լի ի րաց ման 
շր ջա նա ռու թյան կամ հա մա խա ռն ե կա մուտ հայ տա րա րագ րած 
տն տես վա րող սուբյե կտ նե րի մոտ` 75 աշ խա տան քային օր: Ընդ 
ո րում, ժամկ  ե տը պե տք է նշ ված լի նի ստուգ ման հրա մա նում 
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կամ հա նձ նա րա րագ րում: Ո րոշ դեպ քե րում` ստու գումն  ի րա կա-
նաց նող ան ձի գրա վոր հիմն  ա վոր մա մբ, օ րեն քը նա խա տե սում 
է ստուգ ման ժամկ  ե տի եր կա րա ձգ ման հնա րա վո րու թյուն, բայց 
ոչ ա վե լի, քան 30 աշ խա տան քային օր, իսկ հաշ վե տու տար վա 
ար դյունք նե րով 3,0 մլրդ դրամ և ա վե լի ի րաց ման շր ջա նա ռու-
թյան կամ հա մա խա ռն ե կա մուտ հայ տա րա րագ րած տն տես վա-
րող սուբյե կտ նե րի մոտ մի  նչև 90 ա նը նդ մե ջ աշ խա տան քային օր: 
Նշված ժամկ  ետ նե րը չեն նե րա ռում ստու գումն  ե րի կա սեց ման 
ժամկ  ետ նե րը: Կա սեց ման հա մար հի մք է ստու գումն  ի րա կա նաց-
նող ան ձի գրա վոր զե կու ցագ րի հի ման վրա ստու գումն  ի րա կա-
նաց նե լու մա սին հրա ման տված պաշ տո նա տար ան ձի հրա մա նը: 
Ստու գու մը կա րող է կա սեց վել ստուգ ման ըն թաց քում ա ռան ձին 
տե ղե կու թյուն նե րի ճշտ ման ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նա լու 
կամ ստուգ մա նն առնչ վող փաս տա թղ թե րը հե տա քն նու թյան, 
նա խա քն նու թյան կամ դա տա րա նի վճ ռի հի ման վրա առգ րավ-
ված լի նե լու կամ տա րե րային ա ղե տի պատ ճա ռով կամ ստուգ-
ման ի րա կա նա ցումն  ան հնա րին դա րձ նող այլ ան կան խա տե սե լի 
հան գա մա նք նե րի ա ռաջ գա լու դեպ քում` մի  նչև կա սեց ման հիմ քի 
վե րա ցու մը, բայց ոչ ա վե լի, քան 90 աշ խա տան քային օ րով, իսկ 
օ տա րե րկ րյա պե տու թյուն ներ հար ցումն  եր կա տա րե լու դեպ քում` 
հա րց ման պա տաս խա նը ստա նա լուց հե տո ոչ ա վե լի, քան 10 աշ-
խա տան քային օ րով:

Ս տուգ ման ժամկ  ետ նե րը հաշ վար կե լիս կար ևոր է նկա տի ու-
նե նալ, որ թե մա տիկ ստու գումն  ե րի ըն թաց քի և ժամկ  ե տի հա-
մար նա խա տես ված սահ մա նա փա կումն  ե րը չեն տա րած վում 
հայտ նա բեր ված խախ տումն  ե րի վե րաց ման մի  ջո ցա ռումն  եր 
ի րա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ լի ա զոր մա րմն  ի ղե կա վա րի հա նձ-
նա րա րա կան նե րի` ըստ ժամկ  ետ նե րի կա տար ման նկատ մա մբ 
ստուգ ման ըն թաց քի տևո ղու թյան վրա: Այս եր կու գոր ծըն թաց-
նե րն  ա ռա նձ նաց ված են մի  մյան ցից, և դրան ցից յու րա քան չյու-
րի հա մար գոր ծում են ա ռան ձին ժամկ  ետ ներ, մաս նա վո րա պես` 
ա ռա ջին դեպ քում ստուգ ման հրա մա նում կամ հա նձ նա րա րա-
գրում նշ ված ժամկ  ե տը, իսկ երկ րո րդ դեպ քում` լի ա զոր մա րմն  ի 
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ղե կա վա րի` խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու մա սին հա նձ նա րա րա-
կա նում նշ ված ժամկ  ետ նե րը:

Տն տես վա րող սու բյեկ տի մոտ ան ցկաց վող ստու  գու մն  ե րի քա նա-
կը սահ մա նա փակ ված է օ րեն քով, ին չը նպա տակ ու նի նվա զա գույ-
նի հա սց նել ան հար կի վար չա րա րու թյու նը և լրա ցու ցիչ խո չըն-
դոտ ներ չհա րու ցել տն տես վա րո ղի գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում: 
Օ րեն քը նա խա տե սում է, որ մի և նույն պե տա կան մա րմն  ի կող մի ց 
մի և նույն տն տես վա րող սուբյեկ տում ստու գում կա րող է ի րա կա-
նաց վել օ րա ցու ցային տա րում ոչ ա վե լի, քան մե կ ան գամ: ԲՊՏ-ի 
կող մի ց ի րա կա նաց վող թե մա տիկ ստու գումն  ե րի հա մար հի մք են 
լի ա զոր մա րմն  ի ղե կա վա րի հաս տա տած տա րե կան ծրա գի րը և 
լի ա զոր մա րմն  ի ու ի րա վա բա նա կան կամ ֆի զի կա կան ան ձանց 
մի  ջև կնք ված` շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան ու բնա կան 
ռե սուրս նե րի օգ տա գո րծ ման վե րա բե րյալ պայ մա նա գի րը: 

Ել նե լով ԲՎ նպա տակ նե րից և խն դիր նե րից, ինչ պես նաև 
նկա տի ու նե նա լով, որ հա ճախ բնա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու-
թյան խախ տումն  ե րը ժա մա նա կին չկան խե լը կամ ար դեն իսկ 
կա տար ված ի րա վա խախ տումն  ե րի կա պակ ցու թյա մբ քայ լեր 
չձեռ նար կե լը կա րող են բա ցա սա կան հետ ևա նք ներ ա ռա ջաց-
նել, «Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 25-րդ հոդ վա ծն ամ րագ րել է ստու գումն  եր ի րա կա նաց նե լու 
ա ռա նձ նա հա տուկ դեպ քե ր, ո րո նց հա մար հիմ քե րի ա ռ կայու-
թյան պա րա գայում լի ա զոր ված մար մի  նը պար տա վոր է ստու-
գում ի րա կա նաց նել` ան կախ ծրագ րային ստու գում ան ցկաց րած 
լի նե լու փաս տից: Ստու գում ի րա կա նաց նե լու ա ռա նձ նա հա տուկ 
դեպ քե րն են` շր ջա կա մի  ջա վայ րին վտա նգ սպառ նա ցող ար տա-
կա րգ և վթա րային ի րա վի ճակ նե րը, պե տա կան կա ռա վար ման և 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի հա ղոր դումն  ե րը, 
քա ղա քա ցի նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի դի մում-բո ղոք նե րն 
ու հա ղոր դումն  ե րը, ՀՀ մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րով ստա նձ-
նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Ա ռա նձ նա հա տուկ դեպ քե րում ստու գումն  ե րը կա րող են տևել 
ա ռա վե լա գույ նը 15 օ րա ցու ցային օր, իսկ ար տա կա րգ կամ վթա-
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րային ի րա վի ճակ նե րում ստու գումն  ե րը կա րող են շա րու նակ վել 
մի  նչև վթա րի կամ վտան գի վե րա ցու մը: Այս դեպ քում ստու գում-
նե րի ա ռա վե լա գույն տևո ղու թյան վե րա բե րյալ նոր մը չի գոր-
ծում: 

Ծ րագ րային ստու գումն  ե րի մի  ջև ըն կած ժա մա նակա հատ վա-
ծում տն տես վա րո ղի ի րա վա չափ վար քա գի ծն ա պա հո վե լու նկա-
տա ռու մով օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված ո րո շա կի հիմ քե րի 
առ կայու թյան դեպ քում պե տա կան լի ա զոր մար մի  նն ի րա վունք 
ու նի ան ցկաց նե լու վե րս տու գում (կրկ նա կի ստու գում): Այդ հիմ-
քե րը սպա ռիչ են և ամ րա գր ված են « Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով: Նշե նք, որ վե րս տու գումն  ե րը (կրկ նա կի ստու գում-
նե րը) ևս ան կաց վում են թե մա տիկ ստու գումն  ե րի հա մար սահ-
ման ված կար գով:

Ստու գ ման ըն թաց քու մ տն տես վա րո ղի ըն թա ցիկ գոր ծու  նե ու  թյա նը 
մի  ջամ տե լու  ան թու յ լատ րե լի ու  թյու  նը նշա նա կում է, որ ստու գումն  
ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րը չպե տք 
է խո չըն դո տեն տն տես վա րո ղի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյա նը:

 Ստու գ ման ար դյու նք նե րն ամ փոփ վու մ են օ րեն քով սահ ման ված 
պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խա նող փաս տա թուղթ կազ մե  լու 
մի  ջո ցով: Բո լոր տե սա կի ստու գումն  ե րի (թե մա տիկ, կրկ նա կի 
կամ ա ռա նձ նա հա տուկ դեպ քում ի րա կա նաց վող ստու գում) ար-
դյունք նե րն ամ րա գր վում են ստուգ ման ակ տում, ե թե ստուգ ման 
ար դյուն քում հայտ նա բեր վել են խախ տումն  եր, իսկ ե թե այդ պի-
սիք չեն հայտ նա բեր վել, ստուգ ման ար դյունք նե րն ամ փոփ վում 
են տե ղե կան քում: 

Ի տար բե րու թյուն ստու գումն  ե րի, ո րո նք ի րա կա նաց վում են 
տն տես վա րող սուբյեկ տի մոտ վեր ջի նիս ներ կայա ցուց չի մաս-
նակ ցու թյա մբ և ի րա վա խա խտ ման փաս տի հայտ նա բեր ման 
դեպ քում հան գեց նում տն տես վա րո ղի նկատ մա մբ վար չա կան 
օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված պատ ժա մի  ջոց նե րի կի րառ ման, 
ու սումն  ա սի րու թյու նը վե րա հս կող մա րմն  ում ի րա կա նաց վող 
ներ քին ըն թա ցա կա րգ է, ո րի նպա տա կն է տնտես վա րող նե րի 
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ներ կայաց րած վար չա կան վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյուն-
նե րի, տվյ ալ նե րի, ինչ պես նաև լի ա զոր մա րմն  ի թույլտ վու-
թյուն նե րի, հա նձ նա րա րա կան ներ ի, նոր մա տիվ ակ տե րով սահ-
ման ված այլ պա հա նջ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան և 
շր ջա կա մի  ջա վայ րի վրա ներ գոր ծու թյան մո նի թո րին գի տվյ ալ-
նե րի և փաս տա թղ թե րի հա մա դր ման ու վեր լու ծու թյան ըն թաց-
քում օ րե նս դրու թյան պա հա նջ նե րի կա տա րումն  ա պա հո վե լու 
նպա տա կով պատ շաճ ձևով (պաշ տո նա կան գրու թյա մբ) նա-
խազ գու շա ցու մը և ի րա վա խա խտ ման դեպ քե րի կան խար գե լու-
մը:  Ու սումն  ա սի րու թյու նը որ ևէ պա րա գայում չի կա րող հան-
գեց նել տն տես վա րո ղի նկատ մա մբ պա տաս խա նատ վու թյան 
մի  ջո ցի կի րառ ման, իսկ հաշ վետ վու թյուն նե րում խախ տումն  ե րի, 
ան ճշ տու թյուն նե րի, հա մադ րե լի ցու ցա նիշ նե րի կամ տվյ ալ նե րի 
ան հա մա պա տաս խա նու թյան հայտ նա բեր ման դեպ քում բնա-
պահ պա նա կան գլ խա վոր պե տա կան տե սու չը պատ շաճ ձևով 
նա խազ գու շաց նում է տն տես վա րո ղին օ րե նս դրու թյան պա հան-
ջի խա խտ ման մա սին` սահ մա նե լով խա խտ ման հետ ևա նք նե րը 
վե րաց նե լու մի  ջո ցա ռումն  ե րը, նե րա ռյալ դրա նց ժա մա նա կա-
ցույ ցը:

1. Բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չի ի րա վա սու թյուն նե-
րի և պար տա կա նու թյուն նե րի մե կ նա բա նու մը վե րը շա րա դր վա-
ծի լույ սի ներ քո հնա րա վո րու թյուն կտա ա ռա վել ամ բող ջա կան 
պատ կե րա ցում կազ մե լ դրա նց ի րա կա նաց ման «ի րա վա կան մի -
ջա վայ րի» վե րա բե րյալ: 

ա) Բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չի` բնա պահ պա-
նա կան օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րի կա տար ման նկատ մա մբ 
ստու գումն  եր ի րա կա նաց նե լու ի րա վուն քը բխում է ԲՎ է ու թյու նից 
և խնդիր նե րից: Ըստ է ու թյան, այն տե սու չի հիմն  ա կան լի ա զո րու-
թյունն է, ո րն ան հրա ժե շտ նա խա պայ ման է սույն հոդ վա ծով նա-
խա տես ված մյուս լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: 
Ստու գումն  եր ի րա կա նաց նե լն ա վե լի շուտ ԲՎ-ի խն դիր նե րից է, 
քան բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չի ի րա վունք:

բ) Այս կե տում ամ րա գր ված ի րա վուն քը տե սու չը կա րող է 
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ի րա կա նաց նել` հի մք ըն դու նե լով ստուգ ման հրա մա նում կամ 
հա նձ նա րա րագ րում նշ ված նպա տակ նե րը և ստուգ ման հար ցե-
րը: Այ սի նքն` ստուգ վող սուբյեկ տից փաս տա թղ թեր, տվյ ալ ներ, 
բա ցատ րու թյուն ներ, տե ղե կա նք ներ պա հան ջե լը կամ փոր ձա-
նմուշ ներ վե րց նե լը, կա պա րա կն քում կա տա րե լը պե տք է ուղ ղա-
կի ո րեն բխեն ստուգ ման նպա տակ նե րից:

 Օ րի նակ՝ ե թե ստու գ ման հա նձ նա րա րագ րու մ որ պես ստու գ ման 
նպա տակ նշ ված է պար զել տն տես վա րող սու բյեկ տի կող մի ց ի րա-
կա նաց վող կո ղմն  ա կի ա նտա ռօգ տա գո րծ ման օ րի նա կա նու  թյան 
հար ցը, ա պա տե սու  չը կա րող է ստու գ վող սու բյեկ տից պա հան ջել 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման պայ մա նա գի րը, ա նտա ռային տոմ սը և այլ 
փաս տա թղ թեր: Միև նու յն ժա մա նակ տե սու  չը չի կա րող կա տա րել 
կա պա րա կն քու մ` ել նե լով ստու գ ման հի շյալ նպա տա կից:

գ) Այս կե տով սահ ման ված լի ա զո րու թյու նը ևս ան մի  ջա կա նո-
րեն առնչ վում է ստուգ ման նպա տակ նե րին և պե տք է բխի դրա-
նից: Սա կայն այս դեպ քում խոս քը տն տես վա րո ղից վեր ջի նիս 
գոր ծու նե ու թյա նն առնչ վող փաս տա թղ թեր, ի րեր և փոր ձան մուշ-
ներ ժա մա նա կա վո րա պես վե րց նե լու  մա սին է, ին չը են թադ րում 
է ո րո շա կի փաս տա թղ թային ամ րագ րում: Նշ ված հար ցը մաս-
նա կի ո րեն կար գա վոր ված է « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րով, մաս նա վո րա պես՝ «Ս տուգ-
ման նպա տակ նե րին ան մի  ջա կա նո րեն առնչ վող փաս տա թղ թեր, 
ի րեր, փոր ձան մուշ ներ և այլ ան հրա ժե շտ նյու թեր ժա մա նա կա-
վո րա պես վե րց նե լու դեպ քում այդ մա սին կա զմ վում է ար ձա-
նագ րու թյուն, ո րում նշ վում է դրա նց վե րա դա րձ ման ժամկ  ե տը: 
Ար ձա նագ րու թյան մե կ օ րի նա կը հա նձն վում է տն տես վա րող 
սուբյեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող ան ձին: Ստու-
գումն  ի րա կա նաց նող ան ձի նք պա տաս խա նատ վու թյուն են 
կրում ժա մա նա կա վո րա պես վե րց րած փաս տա թղ թե րի, ի րե րի, 
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փոր ձան մուշ նե րի և այլ ան հրա ժե շտ նյու թե րի ո րա կա կան և քա-
նա կա կան ամ բող ջա կա նու թյան պահ պան ման ու սահ ման ված 
ժա մկ ե տում վե րա դա րձ ման հա մար»: Թեև հի շյալ նոր մում չի հի-
շա տակ վում փաս տա թղ թե րը, ի րե րը, փոր ձան մուշ ները և այլ ան-
հրա ժե շտ նյու թե րը տե սու չի կող մի ց վե րց նե լու և իր մոտ պա հե լու 
ա ռա վե լա գույն ժամկ  ե տի մա սին, սա կայն ստու գումն  ե րի ըն թա-
ցա կար գը կա նո նա կար գող նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում 
է, որ այդ ժա մկ ե տը չի կա րող գե րա զան ցել ստուգ ման հրա մա-
նում կամ հա նձ նա րա րագ րում նշ ված ա ռա վե լա գույն ժամկ  ե տը: 
Տե սու չի հի շյալ ի րա վուն քի ի րա ցու մը չպե տք է խո չըն դոտ ներ 
ստեղ ծի տն տես վա րո ղի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան հա մար:

դ) Օ րեն քով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց նե-
րի, այդ թվում նաև պատ ժա մի  ջոց նե րի կի րա ռու մը հետ ևում է 
ի րա վա խա խտ ման փաս տի հայ տնա բեր մա նը, սահ ման ված կար-
գով գոր ծի քն նու թյա նը և պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց կի րա-
ռե լու վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան ո րո շում կայաց նե լուն: Ան-
տա ռային օ րե նսդ րու թյան ո լոր տում հի շյալ ի րա վա սու թյու նը113 
վե րա պահ ված է բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չին: 

Ի րա վա խախ տում հայտ նա բե րե լու դեպ քում բնա պահ պա նա-
կան պե տա կան տե սու չը կայաց նում է ի րա վա խախ տի նկատ-
մա մբ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց (վար չա կան 
տու գա նք) կի րա ռե լու մա սին ո րո շում և շր ջա կա մի  ջա վայ րին 
պատ ճառ ված վն ա սի փոխ հա տուց ման պա հա նջ նե ր կայաց նե-
լու մա սին ո րո շում, ե թե օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հետ ևան քով 
վն աս է պատ ճառ վել:

 Սույն դրույ թի մե կ նա բա նու թյան շր ջա նակ նե րում ան հրա ժե շտ 

113 Մեկնաբանվող դրույթում տեղ գտած «օրենքներով և իրավական այլ 
ակտերով սահմանված իրավասությունների շրջանակներում…» ձևա կեր-
պումը մասամբ չի համապատասխանում ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի բովանդակությանը, որի համաձայն` «Պետական և 
տեղական ինքնակառավարման մարմի ններն ու պաշտոնատար անձինք 
իրավասու են կատարելու մի այն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար 
լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով»: Հետևաբար, այլ 
իրավական ակտերով ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձանց 
լիազորություններ (իրավասություններ) չեն կարող վերապահվել:
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ենք գտ նում հա մա ռոտ կեր պով ան դրա դառ նալ նշ ված ո րո շում-
նե րին` որ պես վար չա կան ակ տե րի, ինչ պես նաև դրա նց բո վան-
դա կու թյա նը ներ կայաց վող պա հա նջ նե րին: 

Ի նչ պես վե րը նշ վել է, ե թե ստուգ ման ար դյուն քում հայտ նա-
բեր վում են խախ տումն  եր, ա պա կա զմ վում է ստուգ ման ակտ, 
ո րում նշ վում են ակ տը կազ մե  լու ամ սա թի վն  ու վայ րը, ստու գումն  
ի րա կա նաց նող պե տա կան մա րմն  ի (տ վյ ալ դեպ քում` ԲՊՏ-ի հա-
մա պա տաս խան տա րած քային ստո րա բա ժան ման) և տն տես վա-
րող սուբյեկ տի ան վա նումն  ե րը, ստու գող պաշ տո նա տար ան-
ձա նց կազ մը, ստուգ ման նպա տա կը, ժամկ  ե տը, ար դյունք նե րը, 
տն տես վա րող սուբյեկ տի ներ կայա ցու ցիչ նե րի բա ցատ րու թյուն-
նե րը (հա տուկ կար ծիք), օ րի նակ նե րի քա նա կը և հեր թա կան հա-
մա րը: Ստուգ ման ակ տում պե տք է նկա րա գր վեն ար ձա նա գր ված 
խախ տումն  ե րը, այն ի րա վա կան նոր մե  րը, ո րո նց պա հա նջ նե րը 
չեն կա տար վել, խա խտ ման կո նկ րետ ժա մա նա կը և հան գա -
մանք նե րը, հղում հա մա պա տաս խան փաս տա թղ թե րին, պա-
տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման ի րա վա կան հիմ քե րը: Ստուգ-
ման ակ տը, ըստ է ու թյան, ամ փո փում է ստուգ ման ար դյունք նե րը 
և ամ րագ րում հայտ նա բեր ված խախ տումն  ե րը կամ ան հա մա-
պա տաս խա նու թյուն նե րը, սա կայն այն դե ռևս հի մք չէ տն տես-
վա րո ղի նկատ մա մբ պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց ներ կի րա-
ռե լու հա մար: Հայտ նա բեր ված և ար ձա նա գր ված խախ տումն  ե րի 
հա մար վար չա կան և (կամ) քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նա-
տ վու թյուն կա րող է կի րառ վել բնա պահ պա նա կան պե տա կան 
տե սու չի ըն դու նած վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց 
կի րա ռե լու մա սին ո րոշ ման և շր ջա կա մի  ջա վայ րին պատ ճառ-
ված վն ա սի փոխ հա տուց ման պա հա նջ ներ կայաց նե լու մա սին 
ո րոշ ման հի ման վրա, ո րո նք « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով հա մար վում 
են վար չա կան ակտ* և կրում են վեր ջի նիս բնո րոշ հատ կա նիշ նե-
րը` ու նեն ար տա քին ներ գոր ծու թյուն (դ րան ցու մ ամ րա գր ված պա-
հա նջ նե րը պար տա դիր են ինչ պես վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տի-
րոջ, այն պես էլ այն պե տա կան մար մի ն նե րի հա մար, ո րո նք պե տք է 
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ա պա հո վեն ըն դու ն ված վար չա կան ակ տի կա տա րու  մը), ըն դուն վել 
են հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում կո նկ րետ հա րա բե րու-
թյան կար գա վոր ման նպա տա կով (տ վյ ալ պա րա գայու մ վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու  թյան մի  ջոց կի րա ռե լու  վե րա բե րյալ ո րո շու մն  
ու ղղ ված է տն տես վա րո ղի գոր ծու  նե ու  թյան առն չու  թյա մբ օ րի նա կա-
նու  թյան հար ցե րը կար գա վո րե լու ն), ուղղ ված են ան ձա նց հա մար 
ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե-
լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն (օ րի նակ` վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու  թյան մի  ջոց կի րա ռե լու  մա սին կամ շր ջա կա մի  ջա վայ րին 
պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ց ման պա հա նջ ներ կայաց նե լու  մա սին 
ո րո շու  մը տն տես վա րո ղի հա մար ա ռա ջաց նու մ է սահ ման ված ժամ-
կետ նե րու մ և կար գով տու  գան քը վճա րե լու  կամ վն աս նե րը հա տու  ցե-
լու  պար տա կա նու  թյու ն):

Բ նա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չի կող մի ց կայաց վող 
ո րո շումն  ե րն ու նեն ո րո շա կի ներ քին կա ռուց վա ծք. բաղ կա ցած 
են նկա րագ րա կան, պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե-
րից: Նկա րագ րա կան մա սու մ ար տա ցոլ վում են ո րոշ ման հա մա-
րը, կայաց ման ամ սա թի վը և վայ րը, ո րո շում կայաց նո ղի ա նուն 
ազ գա նու նը, պաշ տո նը, ինչ պես նաև տե ղե կու թյուն ի րա վա-
խախ տում կա տա րած ան ձի վե րա բե րյալ: Նկա րագ րա կան մա-
սու մ շա րա դր վում են գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում հաս տատ ված 
ի րա վա խա խտ ման հան գա մա նք նե րը: Եզ րա փա կիչ մա սը բո վան-
դա կում է ստու գումն  ի րա կա նաց նո ղի ըն դու նած ո րո շու մը վար-
չա կան տու գա նք նշա նա կե լու կամ վն աս նե րի հա տուց ման պա-
հա նջ ներ կայաց նե լու մա սին: Այն պե տք է ար տա ցո լի նաև որ պես 
տու գա նք կամ վն աս նե րի հա տու ցում պա հա նջ վող գու մա րի հաշ-
վար կը, վճար ման ժամկ  ետ նե րը, հաշ վար կային հա շի վը, ո րին 
պե տք է կա տար վի վճա րու մը, ինչ պես նաև ան հրա  ժեշտ տե ղե-
կատ վու թյուն վար չա կան ակ տը բո ղո քար կե լու կար գի և պայ-
ման նե րի վե րա բե րյալ: 

ե) Ի րա վա խախ տում թույլ տված սուբյե կտ նե րի նկատ մա մբ 
պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց կի րա ռե լու հա մար պար տա դիր 
պայ ման է ի րա վա խա խտ ման փա ստն ար ձա նագ րե լը, վար չա կան 
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վա րույթ ի րա կա նաց նե լը և դրա ար դյուն քում հա մա պա տաս խան 
ո րո շում` վար չա կան ակտ կայաց նե լը: Ստուգ վող սուբյե կտ նե րին 
հա նձ նա րա րա կան ներ տա լը, նրա նց գոր ծո ղու թյուն նե րը կա սեց-
նե լը, դա դա րեց նե լը կամ ար գե լե լը են թադ րում են ուղ ղա կի մի -
ջամ տու թյուն (այս տեղ դրս ևոր վում է վար չա կան ակ տի ար տա քին 
ներ գոր ծու թյուն ու նե նա լու հատ կա նի շը) վեր ջին նե րիս տն տե սա-
կան գոր ծու նե ու թյա նը, հետ ևա բար` տն տես վա րո ղի հա մար նշ-
ված պար տա վո րու թյուն նե րը և սահ մա նա փա կումն  ե րը պե տք է 
ար տա ցոլ վեն ստուգ ման ար դյուն քում կայաց վող վար չա կան ակ-
տում: Ընդ ո րում, ստու գումն  ի րա կա նաց նող սուբյեկ տի կող մի ց 
տր ված հա նձ նա րա րա կան նե րը, ինչ պես նաև գոր ծո ղու թյուն նե-
րը կա սեց նե լու, դա դա րեց նե լու կամ ար գե լե լու պա հան ջը կա րող 
են ամ րա գր ված լի նել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց 
կի րա ռե լու մա սին ո րոշ ման մե ջ: Նշե նք նաև, որ ո րոշ մա մբ վե րո-
գ րյալ սահ մա նա փա կումն  ե րն ամ րագ րե լու դեպ քում, նկա րագ րա-
կան մա սու մ պե տք է հղում կա տար վի «Բ նա պահ պա նա կան վե րա-
հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի մե կ նա բան վող նոր մի ն:

զ) Բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չի` տրա նս պոր-
տային մի  ջոց նե րը կա նգ նեց նե լու ի րա վուն քը կար ևոր նշա նա-
կու թյուն ու նի օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  ե րը (օ րի նակ` բնա-
փայ տի ա պօ րի նի մթեր ման և ան տա ռից դուրս բեր ման փաս տը) 
հնա րա վո րի նս սե ղմ ժամկ  ետ նե րում հայտ նա բե րե լու և ի րա-
վա խախ տի նկատ մա մբ պա տաս խա նատ վու թյան հա մա պա-
տաս խան մի  ջոց ներ կի րա ռե լու տե սան կյ ու նից: Տե սու չը նշ ված 
ի րա վուն քը կա րող է ի րաց նել օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի 
հիմ քե րի առ կայու թյան պա րա գայում, մաս նա վո րա պես. ա) մթ-
նո լո րտ ար տա նետ վող վն ա սա կար նյու թե րի չա փա քա նակ նե րի 
ակն հայտ գե րա զա նց ման դեպ քում, բ) թա փոն նե րի տե ղա փոխ-
ման նոր մե  րի ու կա նոն նե րի ակն հայտ խա խտ ման դեպ քում և 
գ) կեն սա ռե սուրս նե րի, օգ տա կար հա նա ծո նե րի և հո ղի բեր րի 
շեր տի տե ղա փոխ ման դեպ քե րում` դրա նց ձե ռք բեր ման օ րի նա-
կա նու թյու նը պար զե լու հա մար: Նշ ված լի ա զո րու թյունն ի րա-
կա նաց նե լիս բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չը կա րող 
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է պա հան ջել նաև հա մա պա տաս խան փաս տա թղ թեր, օ րի նակ` 
բնա փայ տի մթեր ման և ան տա ռից դուրս բեր ման օ րի նա կա նու-
թյու նը հա վաս տող փաս տա թղ թեր, կա տա րել չա փագ րումն  եր և 
կա պա րա  կնքում, ինչ պես նաև ի րա կա նաց նել օ րեն քով սահ ման-
ված այլ լի ա զո րու թյուն ներ: Բնա կա նա բար, կեն սա ռե սուրս նե րի, 
օգ տա կար հա նա ծո նե րի և հո ղի բեր րի շեր տի տե ղա փոխ ման 
օ րի նա կա նու թյու նը պար զե լու նպա տա կով տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցը կա նգ նեց նե լիս բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու-
չի կող մի ց կա րող են ի րա կա նաց վել մի  այն այն պի սի գոր ծո ղու-
թյուն ներ, ո րո նք նա խա տես ված են օ րեն քով և ուղղ ված են սահ-
ման ված նպա տա կի ի րա կա նաց մա նը:

 Նշ ված դեպ քե րում տրա նս պոր տային մի  ջո ցը տե ղա փոխ վում 
է ԲՊՏ-ին պատ կա նող կամ նրա նց հս կո ղու թյան տակ գտն վող 
տա րա ծք` օ րեն քով սահ ման ված կար գով քն նու թյուն ան ցկաց նե-
լու նպա տա կով: 

է) Ստու գումն  ե րի ըն թաց քում հայտ նա բեր ված ա պօ րի նի ձեռք 
բեր ված կեն սա ռե սուրս նե րի առգ րա վու մը կար ևոր ե րաշ խիք է, 
որ պես զի կա նխ վի ի րա վա խախ տի կող մի ց դրա ի րա ցու մը և 
շա հույ թի ստա ցու մը: Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ 
սահ ման վում է ա պօ րի նի ձե ռք բեր ված բնա կան ռե սուրս նե րի, 
ինչ պես նաև բնա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րի 
խա խտ մա մբ ձե ռք բեր ված որ սի, որ սա գոր ծիք նե րի, որ սի գոր ծիք 
հա մար վող այլ մի  ջոց նե րի առգ րավ ման և տնօ րին ման ո րո շա կի 
կա րգ: Գո րծ նա կա նում կար ևոր է տե սու չի` առգ րա վում կա տա րե-
լու ի րա վուն քը դի տար կել ինչ պես վար չա կան, այն պես էլ քրե ա-
դա տա վա րա կան օ րե նսդ րու թյան հա մա տե քս տում114: 

Այս պես, ՀՀ ՎԻ ՎՕ 310-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ վար չա-
կան ի րա վա խա խտ ման գոր ծիք կամ ան մի  ջա կան օբյե կտ հան-

114  Ներկայիս օրենսդրական կարգավորման պայմաններում բնապահպանական 
պետական տեսուչի կողմի ց առգրավում կատարելու իրավունքի և դրա 
իրացման պրակտիկայի մի ջև առաջացել է իրավական անջրպետ: 
Այսինքն, օրենքով սահմանված բնապահպանական պետական տե սուչի 
առգրավում կատարելու իրավունքի իրացումն  ապահովված չէ անհրա ժեշտ 
մե խանիզմն երով:
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դի սա ցող ա ռար կայի առգ րա վում* կա րող է կա տար վել այն դեպ-
քե րում, երբ տվյ ալ վար չա կան ի րա վա խա խտ ման հա մար որ պես 
պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց նա խա տես վում է բռ նագ րա վում*: 
Նման կար գա վոր ման պայ ման նե րում, հի մք ըն դու նե լով նաև 
այն փաս տը, որ ան տա ռային օ րե նսդ րու թյա նն առնչ վող վար չա-
կան ի րա վա խախ տումն  ե րից և ոչ մե  կի հա մար որ պես սա նկ ցի ա 
բռ նագ րա վում չի նա խա տես վում, վար չա կան վա րույ թի շր ջա-
նակ նե րում կա տար վող առգ րա վումն  ա պօ րի նի է: Այ դու հան-
դե րձ, ձևա վոր ված պրակ տի կայի ու ժով տե սուչ նե րը կա տա րում 
են ստու գումն  ե րի ըն թաց քում ա պօ րի նի ձե ռք բեր ված բնա կան 
ռե սուրս նե րի, բնա պահ պա նա կան օ րենսդ րու թյան պա հա նջ նե րի 
խա խտ մա մբ ձե ռք բեր ված որ սի, որ սա գոր ծիք նե րի, որ սի գոր-
ծիք հա մար վող այլ մի  ջոց նե րի առգ րա վում, ին չի վե րա բե րյալ 
կա զմ վում է ար ձա նագ րու թյուն, ո րի մե կ օ րի նա կը հա նձն վում է 
ստուգ վող սուբյեկ տին: 

Գո րծ նա կան կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի առգ րավ ման ար-
դյուն քում տես չա կան մար մի ն նե րի տի րա պե տու թյան ներ քո 
հայտն վող բնա կան ռե սուրս նե րի, բնա պահ պա նա կան օ րենս-
դ րու թյան պա հա նջ նե րի խա խտ մա մբ ձե ռք բեր ված որ սի, որ-
սա գոր ծիք նե րի, որ սի գոր ծիք հա մար վող այլ մի  ջոց նե րի ճա-
կա տա գի րը տնօ րի նե լու հար ցը: Նշ ված հա րա բե րու թյուն նե րի 
կար գա վոր մա նն է նվիր ված «Ս տուգ ման ժա մա նակ հայտ նա բեր-
ված և առգ րավ ված ա պօ րի նի ձե ռք բեր ված բնա կան ռե սուրս նե-
րի (նե րա ռյալ` որ սի) տնօ րին ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը115: Մաս նա վո րա պես, դա տա կան կար-
գով բռ նագ րավ ված ծա ռե րը, նե րա ռյալ փայ տա նյու թը, ա ճուր-
դային կար գով են թա կա են ի րաց ման ՀՀ ար դա րա դա տու թյան 
նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն  
ա պա հո վող ծա ռայու թյան կող մի ց: Իսկ մի  նչ ի րա ցու մը բնա փայ-
տը և այլ բնա կան ռե սուրս նե րը տե ղա դր վում են ՀՀ ԲՆ ԲՊՏ-ի 
հա մա պա տաս խան տա րած քային ստո րա բա ժան ման տա րած-

115 Ընդունվել է 22.09.2005թ., ուժի մե ջ է մտել 21.01.2006թ., ՀՀՊՏ 2006.01.11/2(457) 
Հոդ. 41:
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քում կամ դրան փո խա րի նող շի նու թյու նում կամ տես չու թյան 
հա մա պա տաս խան տա րած քային ստո րա բա ժան ման կող մի ց 
ար ձա նագ րու թյա մբ ի պահ են հա նձն վում դրա նց պահ պան ման 
հա մար ան հրա ժե շտ պայ ման ներ ու նե ցող մո տա կա կազ մա կեր-
պու թյան (ԲՀՊՏ-ի, ան տա ռտն տե սու թյան, դե նդ րո պար կի և այլն) 
տնօ րի նու թյա նը: 

Այլ է խն դի րն այն դեպ քե րում, երբ ա րար քում հան ցա գոր ծու-
թյան հատ կա նիշ նե րի առ կայու թյան հիմ քով հա րուց վում է քրե-
ա կան գո րծ, և առգ րա վու մը` որ պես քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն, 
կա տար վում է հե տքն նու թյան կամ նա խա քն նու թյան շր ջա նակ-
նե րում: Այս դեպ քում ար դեն առգ րա վու մը կա տար վում է ՀՀ քրե-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված հե տա -
քննու թյան մար մի ն նե րի կող մի ց ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քո վ116 սահ ման ված ըն թա ցա կար գի պահ պան մա մբ: ՀՀ 
ԲՆ ԲՊՏ-ը հե տա քն նու թյան մար մի ն նե րի ցան կում չի նշ վում: 

ը) Բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չի` ստուգ վող 
սուբյեկ տի ներ կայա ցուց չի մաս նակ ցու թյա մբ գրա սե նյա կային, 
ար տա դրա կան, պա հես տային, լա բո րա տոր և այլ ստո րա բա ժա-
նումն  եր ու տա րա ծք ներ ա նար գել մուտք գոր ծե լու ի րա վուն քը ևս 
պե տք է ի րաց վի ստուգ ման նպա տակ նե րի և ստուգ ման հար ցե րի 
շրջա նակ նե րում, ո րո նք ար տա ցոլ վում են ստուգ ման հրա մա նում 
կամ հա նձ նա րա րա կա նում: Ընդ ո րում, ամ րագ րե լով սույն ի րա-
վուն քը` օ րե նս դի րը դրա ի րա ցու մը սահ մա նա փա կել է օ րեն քով 
նա խա տես ված դեպ քե րով: Այ սի նքն` մե կ նա բան վող են թա կե տի 
ձևա կեր պու մի ց հետ ևում է, որ բնա պահ պա նա կան պե տա կան 
տե սու չը ստուգ վող սուբյեկ տի գրա սե նյա կային, ար տադ րա կան, 
պա հես տային, լա բո րա տոր և այլ ստո րա բա ժա նումն  եր և տա-
րա ծք ներ կա րող է մուտք գոր ծել ոչ թե ել նե լով նպա տա կա հար-
մա րու թյու նից, այլ կո նկ րետ դեպ քե րում: Դրա նով հան դե րձ, ո՛չ 
«Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը և 
ո՛չ էլ « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ-
մա կե րպ ման և ան ց կաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը չեն ամ րագ րել 

116 Ընդունվել է 01.07.1998թ., ուժի մե ջ է մտել 12.01.1999թ., ՀՀՊՏ 1998.09.21/22(55):
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հի շյալ ի րա վու ն քի ի րաց ման դեպ քե րը, ին չը գո րծ նա կա նում կա-
րող է խո չըն դոտ ներ ստեղ ծել: Այս առն չու թյա մբ օ րե նսդ րու թյու-
նը հստա կեց ման կա րիք ու նի:

թ) Ստու գումն  ե րի ըն թաց քում մաս նա գետ նե րի և փոր ձա-
գետ նե րի նե րգ րավ ման ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նում է այն 
դեպ քում, երբ ո րո շա կի հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կով 
պա հա նջ վում են հա տուկ գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ, ո րո նց 
տի րա պե տում են ո րո շա կի ո լոր տում մաս նա գի տա ցած ան ձի նք: 
Ստու գումն  ե րի ըն թաց քում մաս նա գետ կամ փոր ձա գետ նե րգ րա-
վե լու վե րա բե րյալ ստու գում ի րա կա նաց նող ան ձը կայաց նում է 
հա մա պա տաս խան ո րո շում: Ընդ ո րում, կո նկ րետ գոր ծով մաս-
նա գետ կամ փոր ձա գետ լի նե լու հա մար պար տա դիր պայ ման է, 
որ տվյ ալ ան ձը շա հա գրգռ ված չլի նի գոր ծի ել քով: Մաս նա գե-
տը ստուգ ման ար դյունք նե րով չշա հա գրգռ ված այն ան ձն է, ո րին 
ստու գում ի րա կա նաց նող ան ձը նշա նա կում է իր նա խա ձեռ նու-
թյա մբ կամ ստուգ վող սուբյեկ տի մի ջ նոր դու թյա մբ` գի տու թյան, 
տեխ նի կայի, ար հես տի բնա գա վառ նե րում իր մաս նա գի տա կան 
հմ տու թյուն նե րը և գի տե լիք նե րն օգ տա գոր ծե լով ա ջակ ցե լու 
ստու գում ի րա կա նաց նող սուբյեկ տին: Փոր ձա գե տը ստուգ ման 
ար դյունք նե րով չշա հա գրգռ ված այն ան ձն է, ո րին ստու գում 
ի րա կա նաց նող ան ձի ո րոշ մա մբ կամ փոր ձա քն նու թյուն նշա նա-
կե լու մա սին ո րոշ ման հա մա ձայն` նշա նա կում է փոր ձա գի տա-
կան հաս տա տու թյան ղե կա վա րը` գի տու թյան, տեխ նի կայի կամ 
ար հես տի որ ևէ բնա գա վա ռում իր հա տուկ գի տե լիք նե րն օգ տա-
գոր ծե լով հա մա պա տաս խան հե տա զո տու թյուն նե րի հի ման վրա 
եզ րա կա ցու թյուն ներ տա լու հա մար: Փոր ձա գի տա կան եզ րա կա-
ցու թյու նը վար չա կան վա րույ թի, ինչ պես նաև դա տա կան քն նու-
թյան ըն թաց քում հա մար վում է ա պա ցուց ման աղ բյուր:

ժ) Ընդ հան րա պես հար կադ րան քի մի  ջոց ա սե լով` ըն դուն ված է 
հաս կա նալ ինչ պես ի րա վա խախ տի նկատ մա մբ կի րառ վող տա-
րա տե սակ պատ ժա տե սակ նե րը (տ վյ ալ պա րա գայում, օ րի նակ` 
վար չա կան տու գան քը), այն պես էլ պե տա կան լի ա զոր ված մար-
մն  ի պաշ տո նա տար ան ձա նց կող մի ց ի րե նց լի ա զո րու թյուն  ներն 
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ի րա կա նաց նե լիս օ րեն քով սահ ման ված կար գով կի րառ վող ֆի-
զի կա կան հար կադ րան քի կամ ներ գոր ծու թյան մի  ջոց նե րը (օ րի-
նակ` ֆի զի  կա կան ու ժի գոր ծադ րու մը): Քա նի որ սույն հոդ վա ծի 
«դ» են թա կե տն ար դեն իսկ ամ րագ րել է տե սու չի` ի րա վա խախ տի 
նկատ մա մբ պատ ժա մի  ջոց ներ կի րա ռե լու վե րա բե րյալ ո րո շում 
ըն դու նե լու ի րա վուն քը, ա պա մե կ նա բան վող դրույ թի ի մաս տով 
հար կադ րան քի մի  ջոց  պե տք է հա մա րել բնա պահ պա նա կան պե-
տա կան տե սու չի կող մի ց ֆի զի կա կան ու ժի և հա տուկ մի  ջոց նե րի 
կի րա ռու մը, ո րի կար գը և ի րա վա չա փու թյան պայ ման նե րը սահ-
ման վում են «Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծում: Որ պես ընդ հա նուր կա նոն պե տք է 
հի շել, որ հար կադ րան քի մի  ջո ցի կի րա ռու մը պե տք է հա մա չափ 
լի նի դրա նպա տա կին, այ սի նքն` հար կադ րան քի մի  ջո ցը պե տք 
է ընտր վի այն պես, որ պես զի պար տա վոր ան ձի և հան րու թյան 
վն աս նե րը հա սց վեն նվա զա գույ նի: Աս վա ծն ար տա հայ տում է 
վար չա կան ի րա վուն քի հա մա չա փու  թյան սկզ բուն քի է ու թյու նը: 
Նշ ված սկզ բուն քը բաղ կա ցած է ե րեք տար րե րից` պի տա նի ու-
թյուն, ան հրա ժեշ տու թյուն և չա փա վո րու թյուն: Օ րեն քի այն 
պա հան ջը, հա մա ձայն ո րի գոր ծա դր վող մի  ջոց նե րը պե տք է լի-
նեն պի տա նի, նշա նա կում է, որ նման մի  ջոց ներ գոր ծադ րե լու 
լի ա զո րու թյուն ու նե ցող ան ձի հայե ցո ղու թյա նը վե րա պահ ված 
մի  քա նի մի  ջոց նե րից նա պե տք է ընտ րի այն մի  ջո ցը, ո րով կա-
րող է հաս նել այդ նպա տա կին: Ե թե պի տա նի մի  ջոց նե րը մե  կից 
ա վե լին են, ա պա դրան ցից պե տք է ընտր վի տվյ ալ նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշ տը, իսկ պի տա նի և ան հրա ժե շտ մի -
ջոց նե րից` այն մի  ջո ցը, որն ա ռա վել նվազ չա փով սահ մա նա փա-
կե լով ան ձի ի րա վունք նե րը, այ դու հան դե րձ, թույլ է տա լիս հաս-
նել սահ ման ված նպա տա կի ն117:

 ժա)  Բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չի լի ա զո րու թյուն-
նե րի ի րա կա նա ցու մը կա րող է զու գո րդ վել այն պի սի ի րա վի-

117 Տե՛ս Հ.Թովմասյան, Գ.Մուրադյան, Հ.Թորոսյան, Վ.Գրիգորյան, Վ.Պողոսյան, 
«Հարցեր և պատասխաններ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ» (երկրորդ լրամշակված 
հրատարակություն), GTZ, Երևան 2007, էջ 31:



219Գ Լ� Խ 5

ճակ նե րով, երբ ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նա ի րա վա խախ տի 
ոտնձ գու թյուն նե րից պա շտ պա նել սե փա կան ան ձը, կան խել այլ 
քա ղա քա ցի նե րի կյ ան քին և ա ռող ջու թյա նը սպառ նա ցող վտան-
գը, ինչ պես նաև ի րա վա խախ տի ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե-
րը: Դրա նից ել նե լով` օ րեն քը տե սու չին ի րա վունք է վե րա պա հել 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով պա հե լու, կրե լու, օգ տա գոր ծե լու 
ծա ռայո ղա կան զե նք, զի նամ թե րք, ձեռ նա շղ թա և կրե լու հա մա-
զ գե ստ:

ժբ) Ինչ պես ամ րագ րել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե-
րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծը, 
« Վար չա կան վա րույ թը վար չա կան մա րմն  ի` վար չա կան ակտ ըն-
դու նե լուն ուղղ ված գոր ծու նե ու թյունն է»: Այ սի նքն, ե թե աս վա-
ծը տե ղայ նաց նե նք քն նա րկ վող դրույ թի հա մար, ա պա վար չա-
կան ի րա վա խա խտ ման հայտ նա բեր ման պա հից ի րա վա խախ տի 
նկատ մա մբ սկս ված կհա մար վի վար չա կան վա րույթ, ո րի նպա-
տա կն է ի րա վա խախ տի նկատ մա մբ կայաց նել հա մա պա տաս-
խան վար չա կան ակտ (ո րո շում)՝ վեր ջի նիս պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լու նպա տա կով: 

Վար չա կան վա րույ թը կա զմ ված է մի  մյա նց հետ փոխ կա պա կց-
ված հետ ևյալ փու լե րից` հա րու ց ման փու լ (հա րուց վում է ան ձա նց 
դի մումն  ե րի հի ման վրա կամ վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու-
թյա մբ), ըն թա ցիկ փու լ (քնն վում է վար չա կան գոր ծը և ի րա կա-
նաց վում են քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծա ռույթ ներ), եզ-
րա փա կիչ փու լ (ըն դուն վում է վար չա կան ակտ): 

ժգ)  Տն տես վա րող նե րին լի ցեն զի այի, ար տո նագ րե րի, թույլ -
տվու թյուն նե րի տրա մադ րու մը, վեր ջին նե րիս հետ պայ մա նա-
գրե րի կն քումն  առնչ վում են բնա կան պա շար նե րի կա ռա վար-
ման ո լոր տին և ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան բնա գա վա ռում 
դրա նք կե նտ րո նաց ված են ՀՀ կա ռա վա րու թյու նում, ՀՀ ԲՆ-ում և 
ՀՀ ԳՆ « Հայան տառ» ՊՈԱԿ-ում, իսկ ԲՊՏ-ը վե րա հս կո ղու թյուն է 
ի րա կա նաց նում հի շյալ հա րա բե րու թյուն նե րի օ րի նա կա նու թյան 
նկատ մա մբ: Բնա կա նա բար, տն տես վա րո ղին լի ցեն զի ա, ար տո-
նա գիր կամ թույլտ վու թյուն տրա մադ րած կամ վեր ջին նե րիս հետ 
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պայ մա նա գիր կն քած մար մի  նն է ի րա վա սու՝ օ րեն քով սահ ման-
ված հիմ քե րի առ կայու թյան դեպ քում, ու ժը կո րց րած ճա նա չել 
լի ցեն զի ան և թույլտ վու թյու նը կամ կա սեց նել դրա նց գոր ծո ղու-
թյան ժա մե կ տը, զր կել ար տո նագ րից կամ լու ծել պայ մա նա գի րը: 
Ուս տիև, ստու գումն  ե րի ար դյուն քում հի շյալ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տար ման հիմ քեր հայտ նա բե րե լու դեպ քում բնա պահ պա նա-
կան պե տա կան տե սու չը մի ջ նոր դու թյա մբ118 հա մա պա տաս խան 
տե ղե կատ վու թյուն է ներ կայաց նում լի ա զոր մա րմն  ին, ին չը հի մք 
է տն տես վա րո ղին տրա մա դր ված լի ցեն զի ան, թույլտ վու թյու նը, 
ար տո նա գի րը ու ժը կո րց րած ճա նա չե լու կամ դրա նց գոր ծո ղու-
թյու նը կա սեց նե լու հա մար: Լի ցեն զի ան, թույլտ վու թյու նը, ար տո-
նա գի րը հա մար վում են ու ժը կո րց րած կամ դրա նց գոր ծո ղու թյու-
նը կա սեց ված մի  այն լի ա զոր մա րմն  ի կող մի ց հա մա պա տաս խան 
ո րո շում ըն դու նե լու պա հից:

ժդ) Ստու գումն  ե րի ար դյունք նե րով բնա պահ պա նա կան և բնօգ-
տա գո րծ ման վճա րի օբյե կտ հա մար վող փաս տա ցի ծա վալ նե րի 
չա փա գր ման և չհաշ վա րկ ված վճար նե րի վե րա բե րյալ կա զմ ված 
ակ տը հի մք է ի րա վա խախ տի նկատ մա մբ պա տաս խա նատ վու-
թյան հա մա պա տաս խան մի  ջոց ներ կի րա ռե լու մա սին ո րոշ ման 
կայաց ման հա մար, մաս նա վո րա պես` պար տա վո րեց նե լու վեր-
ջի նիս վճա րե լու բնա պահ պա նա կան և բնօգ տա գո րծ ման վճար 
փաս տա ցի ծա վալ նե րի հա մար (ի րա վա խախ տի պար տա վո րու-
թյունն է պե տա կան բյու ջե ի նկատ մա մբ), ինչ պես նաև վար չա-
կան տու գա նք վճար ման ժամկ  ե տի բաց թո ղն ման հա մար: Նշե նք, 
որ ստուգ ման ակտն ինք նին դե ռևս հի մք չէ ստուգ վող սուբյեկ տի 
նկատ մա մբ պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց կի րա ռե լու հա մար: 

Ս տուգ ման ակտն ու նի հետ ևյալ բո վան դա կու թյու նը. դրա-

118 Թեև օրենսդրությամբ չի նախատեսվում տեսուչի կողմի ց իրավասու մարմն ին 
ներկայացվող մի ջնորդության բովանդակությունը, այդուհանդերձ, հա-
մապատասխան որոշում ընդունելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության 
ապահովման նկատառումի ց ելնելով, նպատակահարմար է մի ջնորդության 
հետ մի ասին պետական լիազորված մարմի ն ներկայացնել նաև ստուգման 
ընթացքում կազմված արձանագրությունների և ստուգման ակտի պատ-
ճենները, որոնցում նկարագրված են հայտնաբերված խախտումն երը և 
դրանց փաստական հանգամանքները:
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նում պե տք է ար տա ցոլ վի ստուգ ման ակ տի հեր թա կան հա մա-
րը, կազմ  ման ամ սա թի վը և վայ րը, ստու գումն  ի րա կա նաց նող 
տե սու չի ա նու նը, ազ գա նու նը և պաշ տո նը, ստուգ վող սուբյեկ տի 
ան վա նու մը, նշում ստուգ ման հրա մա նի կամ հա նձ նա րա րագ րի 
վե րա բե րյալ, ո րի հի ման վրա ան ցկաց վել է ստու գու մը, ստուգ-
մա մբ ընդ գրկ ված ժա մա նա կա հատ վա ծը և ստուգ ման նպա-
տա կը: Ակ տում պե տք է շա րա դր վի հայտ նա բեր ված խա խտ ման 
նկա րա գի րը, հի շա տակ վեն այն ի րա վա կան նոր մե  րը, ո րո նց 
պա հա նջ նե րը խա խտ վել են, նշ վեն ի րա վա խախ տի նկատ  մամբ 
պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման ի րա վա կան հիմ քե րը: Ան-
հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ստուգ ման ակ տում նե րառ վում են 
նաև ստուգ վող սուբյեկ տի ներ կայա ցու ցիչ նե րի բա ցատ րու թյուն-
նե րը, նրա նց տա րա ձայ նու թյուն նե րը, ե թե այդ պի սիք առ կա են: 
Ստուգ ման ակ տում նշ վում է նաև դրան կց վող փաս տա թղ թե րի 
ցան կը: Ստուգ ման ակ տի մե կ օ րի նա կը հա նձն վում է ստուգ վող 
սուբյեկ տի ներ կայա ցուց չին:

 ժե) Վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց նե րը սո վո րա-
բար կի րառ վում են ար տա դա տա կան կար գով, ին չը թույլ է տա լիս 
խու սա փել հա ճախ ժա մա նա կա տար և ծախ սա տար դա տա կան 
ըն թա ցա կար գե րից: Սա կայն ի րա վա խախ տի կող մի ց սահ ման-
ված վար չա կան տու գան քը ժա մա նա կին չվ ճա րե լու, պե տա կան 
բյու ջե ի նկատ մա մբ պար տա դիր վճար նե րի գծով պար տա վո-
րու թյուն նե րը չկա տա րե լու կամ տե սու չի օ րի նա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի կա տար մա նը խո չըն դո տե լու դեպ քում օ րեն քը բնա-
պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չին ի րա վունք է վե րա պա հում 
դիմե լու դա տա րան: Տն տես վա րող սուբյե կտ նե րի և ԲՊՏ-ի մի  ջև 
ստու գումն  ե րի ան ցկաց ման կամ դրա ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի 
կա պակ ցու թյա մբ ծա գած վե ճե րը քն նում է ՀՀ վար չա կան դա-
տա րա նը` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր  քով119 սահ-
ման ված կար գով:

119 Ընդունվել է 28.11.2007թ., ուժի մե ջ է մտել 01.01.2008թ., ՀՀՊՏ 2007.12.19/64(588) 
Հոդ. 1300:
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ժզ) Բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չը ստու գումն  եր 
ի րա կա նաց նե լիս ստուգ վող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան մե ջ կա-
րող է հայտ նա բե րել հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ, ո րոնց 
վերաբերյալ պարտավոր է հա ղոր դում ներ կայաց նել հե տա քն-
նու թյան մա րմն  ին, քն նի չին, դա տա խա զին: Հան ցա գոր ծու թյան 
մա սին հա ղոր դու մը` հա մա ձայն ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 176-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, հի մք է քրե ա կան գո րծ 
հա րու ցե լու հա մար: 

Պե տք է նշել, որ օ րեն քով որ ևէ պա հա նջ չի ներ կայաց վում 
հան ցա գոր ծու թյան մա սին հա ղո րդ ման բո վան դա կու թյա նը, 
ձևին (գ րա վոր կամ բա նա վոր) և ներ կայաց ման ժամկ  ետ նե րին: 
Օ րե նսդ րու թյան ընդ հա նուր սկզ բունք նե րից ել նե լով` կա րե լի 
է եզ րա կաց նել, որ հան ցա գոր ծու թյան մա սին հա ղո րդ ման մե ջ 
պե տք է նկա րա գր ված լի նեն այն փաս տա կան հան գա մա նք նե-
րը, ո րո նք հի մք են հան դի սա ցել են թադ րե լու հան ցա գոր ծու թյան 
փաս տի առ կայու թյան մա սին, հա ղոր դում ներ կայաց նո ղի ա նու-
նը, ազ գա նու նը և պաշ տո նը: Հան ցա գոր ծու թյան մա սին հա ղոր-
դու մը կա րող է լի նել ինչ պես գրա վոր, այն պես էլ բա նա վոր, քա-
նի որ դրա ձևին օ րե նսդ րու թյա մբ որ ևէ պար տա դիր պա հա նջ 
չի ներ կայաց վում: Ինչ վե րա բե րում է հան ցա գոր ծու թյան մա սին 
հա ղոր դում ներ կայաց նե լու ժամկ  ետ նե րին, ա պա դրա նք պե տք 
է լի նեն հնա րա վո րի նս սե ղմ, ին չը թույլ կտա քրե ա կան հե տա -
պնդում ի րա կա նաց նող մա րմն  ին ա ռա վել ար դյու նա վետ կեր-
պով բա ցա հայ տել հան ցա գոր  ծու թյու նը, հայտ նա բե րել հան  ցանք 
կա տա րած ան ձա նց և կան խել կամ նվա զա գույ նի հա սց նել հան-
ցա գոր ծու թյա մբ պատ ճառ ված վն աս նե րը:

2. Պե տա կան կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ նե րի հս տակ բաշ-
խու մն  իշ խա նու թյան մար մի ն նե րի մի  ջև կար ևոր նա խա պայ ման 
է կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան ա պա հով ման հա մար: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով օ րե նքն ար գե լում է բնա պահ պա նա կան պե տա-
կան տե սու չի լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մն  այլ պե տա կան 
մար մի ն նե րի կամ պաշ տո նա տար ան ձա նց կող մի ց: Այ դու հան-
դե րձ, նկա տի ու նե նա լով, որ ՏԻՄ-ե րի կող մի ց պատ վի րակ ված 
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լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը կա րող է պա կաս ծախ սա-
տար և ա ռա վել ար դյու նա վետ լի նել, յու րա քան չյուր դեպ քում 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մա մբ հաս տատ ված ֆի նան սա վոր ման 
շրջա նակ նե րում ՏԻՄ-ե րը կա րող են ԲՎ ո լոր տում ի րա կա նաց նել 
բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չին վե րա պահ ված ո րո շա-
կի լի ա զո րու թյուն ներ: Ման րա մա սն տե ՛ս  ՀՀ ԱՕ 9-րդ հոդ վա ծի 
մե կ նա բա նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ:

3. ԲՊՏ-ի` օ րեն քով նա խա տես ված այլ ի րա վա սու թյուն ներ ու-
նե նա լու մա սին դրույ թի բո վան դա կու թյու նը պե տք է ըն կա լել` 
ել նե լով այդ մա րմն  ի նպա տակ նե րից և խն դիր նե րից: Այ սի նքն, 
ա մե ն դեպ քում տես չու թյա նը օ րեն քով վե րա պահ վող ի րա վա սու-
թյուն նե րը չպե տք է դուրս գան այդ մա րմն  ի կող մի ց ի րա կա նաց-
վող տես չա կան (վե րա հս կո ղա կան) գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ-
նե րից: 

Ներ կայումս ԲՊՏ-ին օ րեն քով այլ ի րա վա սու թյուն ներ վե րա-
պահ ված չեն:

Հոդ ված 13. Բ նա պահ պա նա կան  պե տա կան տե սու չի 
պար տա կա նու թյուն նե րը

1. Բ նա պահ պա նա կան  պե տա կան տե սու չը պար տա վոր է` 
ա) օ րե նք նե րով և ի րա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված 

ի րա վա սու թյուն նե րի սահ ման նե րում ա պա հո վել Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան, օ րե նք նե րի 
և ի րա վա կան այլ ակ տե րի պա հա նջ նե րի կա տա րու մը.

բ) օ րե նք նե րով և ի րա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված 
ի րա վա սու թյուն նե րի սահ ման նե րում ա պա հո վել քա ղա քա-
ցի նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պա շտ պա նու-
մը.

գ) օ րե նք նե րով և ի րա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված 
ի րա վա սու թյուն նե րի սահ ման նե րում ու սումն  ա սի րել քա-
ղա քա ցի նե րի, կազ մա կեր պու թյուն նե րի, պե տա կան և տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի բո ղոք նե րն ու 
դի մումն  ե րը և դրա նց ըն թա ցք տալ.
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դ) բ նա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան և դրան հա մա պա-
տաս խան ըն դուն ված ի րա վա կան ակ տե րի դրույթ նե րի 
կի րառ ման վե րա բե րյալ ի րա կա նաց նել բա ցատ րա կան աշ-
խա տա նք ներ. 

ե) ա պա հո վել առգ րավ ված բնա կան ռե սուրս նե րի, որ սի, որ-
սա գոր ծիք նե րի և որ սի գոր ծիք հա մար վող այլ մի  ջոց նե րի` 
սույն օ րեն քով և ի րա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված 
տնօ րին ման կար գի պահ պա նու մը.

զ) ար ձա նագ րել բ նա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան խա խտ-
ման դեպ քե րը և իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում տալ 
հա մա պա տաս խան ըն թա ցք. 

է) ի րա կա նաց նել ան կո ղմն  ա կալ վե րա հս կո ղու թյուն բ նա-
պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րի կա տար ման 
նկատ մա մբ. 

ը) բ նա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան խախ տում հայտ նա-
բե րե լիս օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով ան ց-
կաց նել քն նու թյուն.

թ) հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րով բ նա պահ պա նա-
կան օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման դեպ քե րի մա սին ի րա զե-
կել ի րա վա պահ մար մի ն նե րին:

2. Բ նա պահ պա նա կան  պե տա կան տե սուչն իր պար տա կա նու-
թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց քում ա ռաջ նո րդ վում է սույն օ րեն-
քով, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նք նե րով, ի րա վա կան 
այլ ակ տե րով և լի ա զոր մա րմն  ի սահ մա նած մե  թո դա կան ցու-
ցումն  ե րով ու հրա հա նգ նե րով:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չի պար տա կա նու-
թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը պե տք է ըն կա լել վե րա հս կո ղու թյան 
հա րա բե րու թյուն նե րի լույ սի ներ քո` « Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան: Ման րա մա սն տե՛ս 
«Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ 
հոդ վա ծի մե կ նա բա նու  թյան սկզ բու մ բեր վող պար զա բա նու  մը: 



225Գ Լ� Խ 5

ա) Բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չի կող մի ց ի րա կա-
նաց վող վե րա հս կո ղու թյան վե րջ նա կան և հիմն  ա կան նպա տա-
կը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան, օ րե նք նե րի և ի րա վա կան այլ ակ տե-
րի պա հա նջ նե րի կա տա րումն  ա պա հո վե լն է, այլ կե րպ ա սած` 
բնօգ տա գո րծ ման և շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան ո լոր-
տում ի րա վա կար գի ա պա հո վու մը: Միև նույն ժա մա նակ տե սու չը 
օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րի պահ պա նու թյունն ա պա հո վե լիս 
ի րա վունք չու նի դուրս գա լու օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված ի րա-
վա սու թյուն նե րի շր ջա նա կից: 

 Օ րի նակ՝ ստու  գու մն  ե րի ըն թաց քու մ պար զե լու  հա մար, թե արդյոք 
ստու գ վող սու բյեկ տի կող մի ց հաշ վա րկ ված և վճար ված բնօգ տա -
գործ ման վճա րի չա փը հա մա պա տաս խա նու մ է փաս տա ցի ծա վալ-
նե րին, տե սու չն ի րա վու նք ու  նի պա հան ջե լու  ան հրա ժե շտ փաս-
տա թղ թեր, կա տա րե լու  չա փագ րու մն  եր: Միև նու յն ժա մա նակ նա 
ի րա վու նք չու  նի պե տա կան բյու  ջե ի հան դեպ ստու գ վող սու բյեկ տի 
պար տա վո րու  թյու ն նե րի կա տա րու մն  ա պա հո վե լու  նպա տա կով ար-
գե լան քի վե րց նել վեր ջի նիս սե փա կա նու  թյու  նը հան դի սա ցող գու յ քը: 

 

բ) Վե րա հս կո ղու թյան հա րա բե րու թյուն նե րում բնա պահ-
պա նա կան պե տա կան տե սու չի կող մի ց ի րա կա նաց վող բո լոր 
գոր ծո ղու թյուն նե րը վեր ջին հաշ վով ուղղ ված են հան րային 
շա հե րի պաշ տպա նու թյա նը և, մաս նա վո րա պես, յու րա քան-
չյու րի` ա ռո ղջ և բա րեն պա ստ շր ջա կա մի  ջա վայ րում ապ րե լու 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր մա նը: Ստու գում-
նե րի ըն թաց քում բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չի կող-
մի ց կա տար վող ո րոշ գոր ծո ղու թյուն ներ (ֆի զի կա կան ու ժի 
կամ հա տուկ մի  ջոց նե րի գոր ծադ րու մը, ձեռ նա շղ թայի օ գտա-
գոր ծու մը և այլն) ուղ ղա կի ո րեն կա րող են սահ մա նա փա կել 
ա ռան ձին ան ձա նց ի րա վունք նե րը: Սա կայն, հի մք ըն դու նե լով 
հար կադ րան քի կի րառ ման հա մա չա փու թյան սկզ բուն քը, դա չի 
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կա րող մե կ նա բան վել որ պես քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի 
խախ տում, քա նի որ բո լոր դեպ քե րում ի րա վունք նե րի սահ մա-
նա փա կու մը կա տար վում է ա ռա վել բա րձր ար ժեք նե րի պահ-
պա նու թյան նպա տա կով:

գ) ԲՊՏ-ի կող մի ց ա ռա նձ նա հա տուկ դեպ քե րում ստու գում 
սկսե լու հի մք են պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մի ն նե րի հա ղոր դումն  ե րը, քա ղա քա ցի նե րի և 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի դի մում-բո ղոք նե րն ու հա ղոր դումն  ե րը, 
ո րո նք տե ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում ի րա վա խախ տումն  ե րի 
կամ դրա նց սպառ նա լի քի վե րա բե րյալ: Բնա կա նա բար, ցան կա-
ցած հա ղոր դում չէ, որ կա րող է հի մք ծա ռայել ստու գում ի րա կա-
նաց նե լու հա մար. այն առն վա զն պե տք է տե ղե կու թյուն պա րու-
նա կի ի րա վա խա խտ ման փաս տի և հա ղոր դում ներ կայաց նո ղին 
հայտ նի հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ: Գո րծ նա կա նում ա ռա վել 
հա ճախ ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման դեպ քեր հայտ-
նա բեր վում են ան տա ռա պահ նե րի կող մի ց, ով քեր պար տա վոր 
են ի րա վա խա խտ ման փաս տի վե րա բե րյալ հա ղոր դում ներ-
կայաց նել ԲՊՏ-ի տա րած քային ստո րա բա ժա նում:

 Հա վե լե նք, որ ԲՊՏ-ին կա րող են հաս ցե ա գր վել բո ղոք ներ տե-
սուչ նե րի ա ռան ձին գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան վե-
րա բե րյալ, կամ կա րող է վե րա դա սու թյան կար գով բո ղո  քարկ վել 
տե սու չի ըն դու նած վար չա կան ակ տը, ո րո նք ևս պե տք է ու սում-
նա սիր վեն, իսկ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հա րուց վի վար չա-
կան վա րույթ: 

Ա ռան ձին դեպ քե րում ԲՊՏ-ին կա րող են ուղղ վել նաև հար-
ցումն  եր տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու պա հան ջով, ո րո նք պետք 
է հա մա պա տաս խան ըն թա ցք ստա նան « Տե ղե կատ վու թյան ա զա-
տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

դ) Բնա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  ե րը վե-
րաց նե լու, ինչ պես նաև ա պա գայում դրա նք կան խար գե լե լու 
տե սան կյ ու նից կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի տն տես վա րո ղին 
օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րի վե րա բե րյալ ի րա զե կե լը, ին չը 
բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չը պար տա վոր է կա տա-
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րել ստու գումն  ե րի կամ ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի ըն թաց քում՝ 
հա մա պա տաս խան բա ցատ րա կան աշ խա տա նք ների մի  ջո ցով: 
Բա ցատ րա կան աշ խա տա նք նե րը տար վում են հան դի պումն  ե րի, 
խո րհր դակ ցու թյուն նե րի կամ կա պի մի  ջոց նե րով, ինչ պես ու սում-
նա սի րու թյուն նե րի, այն պես էլ ստուգ վող սուբյեկ տում ստու գում-
նե րի ան ցկաց ման ըն թաց քում: Բա ցատ րա կան աշ խա տա նք նե րի 
ար դյուն քում տն տես վա րո ղի նկատ մա մբ պա տաս խա նատ վու-
թյան մի  ջոց ներ կի րառ վել չեն կա րող. դրա նք կոչ ված են ա ջակ-
ցե լու վեր ջի նիս գոր ծու նե ու թյա նը: 

ե) Տե ՛ս «Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 12-րդ հոդ վա ծի «է» են թա կե տի մե կ նա բա նու  թյու  նը:

զ) Ստու գումն  ե րի ար դյուն քում բնա պահ պա նա կան օ րե նս -
դրու թյան խա խտ ման դեպ քեր հայտ նա բե րե լիս դրա նք սահ ման-
ված կար գով ար ձա նա գր վում և ար տա ցոլ վում են ստուգ ման 
ար դյունք նե րն ամ փո փող հա մա պա տաս խան փաս տա թղ թում` 
տեղեկանքում կամ ստուգ ման ակ տում: Վերջինի հի ման վրա 
ըն դուն վում է հա մա պա տաս խան ո րո շում՝ ան ձի նկատ մա մբ 
պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց կի րա ռե լու վե րա բե րյալ: Վար-
չա կան ակ տի ըն դու նու մի ց հե տո տե սու չը հս կո ղու թյուն է ի րա-
կա նաց նում, որ պես զի ժա մա նա կին կա տար վեն դրա նում նշ ված 
պա հա նջ նե րը և հա նձ նա րա րա կան նե րը: 

է) Ան կո ղմն  ա կալ վե րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու պար-
տա կա նու թյու նը բխում է օ րի նա կա նու թյան սկզ բուն քի է ու թյու-
նից: «Ան կո ղմն  ա կալ վե րա հս կո ղու  թյու  նը» են թադ րում է բնա-
պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չի կող մի ց վե րա հս կո ղու թյան 
սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խան օ րեն քով սահ մա ն ված ի րա-
վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի պատ շաճ ի րա կա նա ցում: 
Այլ կե րպ ա սած, վե րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լիս տե սու չը 
չպե տք է մի և նույն հան գա մա նք նե րում տար բե րակ ված մո տե ցում 
դրս ևո րի տար բեր տն տես վա րող նե րի նկատ մա մբ կամ կան խա-
կալ «դ րա կան» կամ « բա ցա սա կան» վե րա բեր մունք ու նե նա 
ստուգ վող սուբյեկ տի հան դեպ: Տե սու չի կող մի ց իր ի րա վա սու-
թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը և 
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ո րո շումն  ե րի կայա ցու մը պե տք է լի նեն ար դա րա ցի և հիմն  ա-
վոր ված: Ըստ է ու թյան, վե րա հս կո ղու  թյան ան կո ղմն  ա կա լու  թյու  նը 
հան դես  է գա լիս ոչ թե որ պես տե սու չի պար տա կա նու թյուն, այլ 
սկզ բունք: 

ը) Վար չա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում բնա պահ պա նա կան 
օ րե նսդ րու թյան խախ տում հայտ նա բե րե լու դեպ քում տե սուչն 
ան ցկաց նում է քն նու թյուն, ո րի նպա տա կն է պար զել ի րա վա -
խախտ ման հան գա մա նք նե րը, վեր հա նել օբյեկ տիվ ճշմար-
տու թյու նը և օ րեն քով սահ ման ված կար գով պա տաս խա նա տ-
վու թյան մի  ջոց ներ կի րա ռել ի րա վա խախ տի նկատ մա մբ: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով տե սուչն իր ի րա վա սու թյան շր ջա նակ նե րում 
ի րա կա նաց նում է գոր ծի լրիվ, բազ մա կող մա նի և օբյեկ տիվ քն-
նու  թյու ն: Գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում տե սուչն ի րա վունք ու-
նի կա տա րե լու ան հրա ժե շտ գոր ծո ղու թյուն ներ` լսել վա րույ թի 
մաս նակ ից նե րին, ու սումն  ա սի րել ներ կայաց ված ա պա ցույց-
նե րը, լու ծել ներ կայաց ված մի ջ նոր դու թյուն նե րը,  նե րգ րա վել 
մաս նա գե տի և փոր ձա գե տի և այլն: Վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թա րկ վող ան ձին պար զա բան վում է, որ նա 
ի րա վունք ու նի ծա նո թա նալ գոր ծի բո լոր նյու թե րին, պա հա ն ջել 
նե րա կայաց նե լու լրա ցու ցիչ ա պա ցույց ներ և կա տա րել լրա ցու-
ցիչ ստու գումն  եր, կան չել վկա նե րի և այլն: Գոր ծը քն նող տե սու-
չը պար տա վոր է հան գա մա նո րեն վեր լու ծել գոր ծին առնչ վող 
բո լոր հան գա մա նք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ պար զել, թե արդյո ՞ք 
կա տար վել է ա րար քը, մե  ղա վո ՞ր է արդյոք ան ձն այդ ա րար քի 
կա տար ման մե ջ, են թա կա՞ է արդյոք նա պա տաս խա նատ վու-
թյան, պատ ճառ վե ՞լ է արդյոք նյու թա կան վն աս, ո րո ՞նք են մե ղ-
մաց նող և ծան րաց նող հան գա մա նք նե րը, ի րա վա խա խտ ման 
պատ ճառ նե րն ու դրա նց կա տար մա նը նպաս տող պայ ման նե րը, 
չկա ՞ն արդյոք հիմ քեր ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյու նից ա զա տե լու հա մար:

 Վար չա կան գոր ծի վա րույ թն ավարտվում է՝ վար չա կան 
ի րա վա խա խտ ման վե րա բե րյալ ո րո շում կայաց նե լով: Դրա-
նում ներ կայաց վում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
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են թա րկ վող ան ձի կա տա րած ա րար քը, հաս տատ վում է նրա 
մե  ղա վո րու թյու նը կամ ան մե  ղու թյու նը և ո րոշ վում է ներ գոր-
ծու թյան (պա տաս խա նատ վու թյան) մի  ջո ցը և չա փը:

թ) Տե ՛ս «Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 12-րդ հոդ վա ծի «ժզ» են թա կե տի մե կ նա բա նու  թյու  նը:

2. Բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չը, գոր ծե լով օ րեն-
քով սահ ման ված իր ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում, պաշ-
տո նա կան լի ա զո րու թյուն նե րն ի րա կա նաց նե լիս առնչ վում է 
բազ մա թիվ խն դիր նե րի, ո րո նց կար գա վո րու մը պա հան ջում է 
մաս նա գի տա կան մո տե ցում: Օ րեն քը, սահ մա նե լով տե սու չի ի րա-
վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի շր ջա նա կը, չի ման րա մաս-
նում դրա նց ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ մե  թո դա կան 
ուղ ղու թյուն նե րը և ցու ցումն  ե րը: Նշ ված նե րն ամ րա գր վում են ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան ո րո շումն  ե րում (օ րի նակ` ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
ո րո շու մը «Ս տուգ ման ժա մա նակ հայտ նա բեր ված և առգ րավ ված 
ա պօ րի նի ձե ռք բեր ված բնա կան ռե սուրս նե րի (նե րա ռյալ` որ սի) 
տնօ րին ման կար գը հաս տա տե լու մա սին»), ինչ պես նաև ՀՀ ԲՆ  
և ՀՀ ԳՆ գե րա տես չա կան նոր մա տիվ ակ տե րում (օ րի նակ` ՀՀ 
գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա րի հրա մա նը «Ան տա ռային հո ղե-
րի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի օ րի նա կե լի ձևը հաս տա տե-
լու մա սին»): 

Հոդ ված 22. Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան 
 հիմն  ա կան ուղ ղու թյուն նե րը

1. Ստուգ վող սուբյեկ տում բ նա պահ պա նա կան վե   րա  հս կո   ղու-
թ յունն ի րա կա նաց վում է բ նա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյա մբ 
սահ ման ված նոր մե  րի կա տար ման նկատ մա մբ հետ ևյալ ուղ ղու-
թյուն նե րով.

3) հո ղե րի պահ պա նու թյուն՝
գ) բ նա պահ պա նա կան, նե րա ռյա լ՝ բնու թյան հա տուկ պահ-

պան վող տա րա ծք նե րի, ըն դեր քօգ տա գո րծ ման հա մար 
տրա  մա դր ված հո ղե րի, ան տա ռային և ջրային հո ղե րի 



230 ՄԱՍ 2. ԲՆԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ ՎԵ ՐԱ ՀՍ ԿՈ Ղ�  ԱՆ ՄԱ ՍԻՆ ՀՀ Օ ՐԵ ՆՔ

օգ տա  գո րծ ման հա մար սահ ման ված բնա պահ պա նա կան 
 սահ մա նա փա կումն  ե րի ու նոր մե  րի պահ պա նու մը,

դ) բ նա պահ պա նա կան, ջրային, ան տա ռային ֆոն դի հո ղե-
րի, ըն դեր քի օգ տա գո րծ ման հա մար տրա մա դր ված հո ղե-
րի նպա տա կային ու գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյան օգ-
տա գո րծ ման, ինչ պես նաև այդ հո ղե րի սա նի տա րա կան 
և պահ պա նա կան գո տի նե րի (բա ցա ռու թյա մբ ջրային հա-
մա կար գե րի սա նի տա րա կան պահ պան ման և ա նօ տա րե լի 
գո տի նե րի) հա մար հո ղա շի նա րա րա կան, ան տա ռա շի նա-
կան, քա ղա քա շի նա կան փաս տա թղ թե րով և հո ղե րի գո-
տի ա վոր ման ու օգ տա գո րծ ման սխե մա նե րով սահ ման ված 
նոր մե  րի պահ պա նու մը.

5) կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հի օգ տա գոր ծում և 
պահ պա նու թյուն՝

 ժա) ան տառ նե րում ծա ռե րի, թփե րի, մատ ղա շի և մշա կա բույ սե-
րի պահ պան ման, ծա ռե րի ու թփե րի հատ ման կա նոն նե րի 
պահ պա նու մը,

ժբ) ան տառ նե րը ար տադ րա կան և կեն ցա ղային կեղ տաջ րե-
րով, ար դյու նա բե րա կան ար տա նե տումն  ե րով, քի մի  ա կան 
նյու թե րով և թա փոն նե րով աղ տո տու մը կան խար գե լող 
սահ մա նա փա կումն  ե րի պահ պա նու մը,

ժգ) ան տա ռային ֆոն դի տա րա ծք նե րում խո տհն ձի, ա նա սուն-
նե րի ա րա ծեց ման, խոտ հա րք նե րի և ա րո տա հան դակ նե րի 
օգ տա գո րծ ման կա նոն նե րի պահ պա նու մը,

ժդ) ան տա ռա շի նա կան փաս տա թղ թե րի հա մա պա տաս խան 
ան տա ռա վե րա կա նգն ման և այլ աշ խա տա նք նե րի կա տա-
րու մը:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Ել նե լով Ու ղե ցու յ ցի նպա տակ նե րից` սու յն հոդ վա ծի մե կ նա բա նու -
թյան շր ջա նակ նե րու մ դրա մա սե րն ու  են թա կե տե րը չեն ա ռա նձ նաց-
վու մ: Ստո րև շա րա դր ված են վե րա հս կո ղու  թյան սահ ման ված ու ղ ղու -
թյու ն նե րի շր ջա նակ նե րու մ ստու  գու մն  ե րի և ու  սու մն  ա սի րու  թյու ն նե րի 
ի րա կա նաց ման հիմն  ա կան մո տե ցու մն  ե րը:
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 Ամ րագ րե լով ԲՎ ի րա կա նաց նե լու հիմն  ա կան ձևե րը (ս տու-
գումն  եր և ու սումն  ա սի րու թյուն ներ) և բնա պահ պա նա կան պե-
տա կան տե սու չին վե րա պա հե լով դրա նց ի րա կա նաց ման հա մար 
ան հրա ժե շտ լի ա զո րու թյուն ներ` օ րեն քն ըստ ո լո րտ նե րի սահ մա-
նել է նաև ԲՎ հիմն  ա կան ուղ ղու թյուն նե րը, ո րո նց շր ջա նակ նե-
րում ի րա կա նաց վու մ են ինչ պես ստու գումն  ե րը, այն պես էլ ու-
սումն  ա սի րու թյուն նե րը: 

Ի նչ պես ար դեն նշ վել է, պե տա կան տե սու չը ստու գումն  եր 
ի րա կա նաց նում է ստուգ ման հրա մա նի կամ ստուգ ման հա նձ-
նա րա րագ րի հի ման վրա, ո րում պե տք է նշ ված լի նեն ստուգ-
ման նպա տա կը և ստուգ ման հար ցե րը: Բնա կա նա բար, դրա նք 
պետք է հա մա պա տաս խա նեն սույն հոդ վա ծով սահ ման ված 
ուղ ղու թյուն նե րին: Աս վա ծը, սա կայն, չի նշա նա կում, որ ստուգ-
ման հա նձ նա րա րա կա նում նշ ված խն դիր ներ ը պե տք է կրկ նեն 
այս հոդ վա ծում նշ ված ուղ ղու թյուն նե րը: Ստուգ ման խն դիր նե-
րը պետք է ձևա կե րպ ված լի նեն ստուգ ման ուղ ղու թյուն նե րի շր-
ջա նակ նե րում: Ընդ ո րում, մի և նույն ստուգ ման հրա մա նում կամ 
հա նձ նա րա րագ րում կա րող են նշ ված լի նել մե  կից ա վե լի խն-
դիր ներ, ո րո նք կա րող են նե րառ ված լի նել ստուգ ման տար բեր 
ուղ ղու թյուն նե րում:

 Օ րի նակ՝ ստու գ ման հրա մա նու մ կամ հա նձ նա րա րագ րու մ որ պես 
խն դիր կա րող է ձևա կե րպ ված լի նել` 

1. պար զել, թե արդյո ՞ք տն տես վա րո ղի կող մի ց պահ պան վել են ծա-
ռե րի հատ ման և բնա փայ տի մթեր ման կա նոն նե րը (ընդգրկ ված է 
22-րդ հոդ վա ծի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի « ժա» են թա կե տու մ),

2. պար զել, թե արդյո ՞ք ան տա ռօգ տա գոր ծո ղի կող մի ց պահ պան վու մ 
են խոտ հա րք նե րի և ա րոտ նե րի օգ տա գո րծ ման կա նոն նե րը (ընդ-
գրկված է 22-րդ հոդ վա ծի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի «ժգ» են թա կե-
տու մ):
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«Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
22-րդ հոդ վա ծի վեր տա ռու թյան մե ջ նշ վում է վե րա հս կո ղու թյան 
հիմն  ա կան ուղ ղու թյուն նե րի մա սին, ին չից կա րե լի է են թադ րել, 
որ վե րա հս կո ղու թյուն կա րող է ի րա կա նաց վել նաև այլ ուղ ղու-
թյուն նե րով: Սա կայն քն նա րկ վող հոդ վա ծում վե րհս կո ղու թյան 
ուղ ղու թյուն նե րի ցան կը սպա ռիչ է: Այ սի նքն, բա ցի սույն հոդ վա-
ծում նշ ված ուղ ղու թյուն նե րից, բնա պահ պա նա կան պե տա կան 
տե սու չն այլ ուղ ղու թյա մբ վե րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու 
ի րա վունք չու նի:
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ՄԱՍ 3.
 ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ 

 Ի ՐԱ ՎԱ ԽԱԽ Տ� Մ ՆԵ ՐԻ 
 ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ ՀՀ 
 Օ ՐԵ ՆՍ ԳԻ ՐՔ

 Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի մա սին օ րե նսդ րու թյունն 
ընդ գր կում է այն նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ տե րի ամ բող ջու-
թյու նը, ո րոն ցում ամ րա գր ված են վար չա կան զան ցա կազ մեր և 
պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող նոր մեր: ՀՀ ան տա ռային 
օ րե նսդ րու թյան ո լոր տի խախ տում նե րի հա մար վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սող մի ակ ի րա վա կան ակ տը ՀՀ 
ՎԻ ՎՕ-ն է: Դրա 6-րդ (« Սե փա կա նու թյան դեմ ոտնձ գող ի րա-
վա խախ տում ներ») և 7-րդ (« Վար չա կան ի րա վա խախ տում ներ 
հո ղօգ տա գո րծ ման, գե ո դե զի այի և քար տե զագ րու թյան, շր ջա կա 
բնա կան մի ջա վայ րի, պատ մու թյան և կուլ տու րայի հու շար ձան-
նե րի պահ պա նու թյան բնա գա վա ռում») գլուխ նե րում ընդ գրկ ված 
են շուրջ եր կու տաս նյակ զան ցա կազ մեր, ո րոն ցով նա խա տես-
ված ի րա վա խախ տում նե րն ուղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի ո րեն 
առնչ վում են  ան տառ նե րի կամ ան տա ռային հո ղե րի օգ տա  գործ-
ման և պահ պա նու թյան բնա գա վա ռին: Նշ ված ո լոր տի ի րա վա-
խախ տում նե րի հա մար որ պես վար չա կան պա տաս խա նա տվու-
թյան (տույ ժի) մի ջոց նա խա տես ված է վար չա կան տու գա նք: 
Վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հի մք է վար չա կան ի րա վա-
խախ տու մը (զան ցան քը): 

Սու յն պար զա բան ման շր ջա նակ նե րու մ հա րկ ենք հա մա րու մ ան-
դրա դառ նալ մի  շա րք հաս կա ցու  թյու ն նե րի, ո րո նք ա ռա նց քային նշա-
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նա կու  թյու ն ու  նեն բո լոր զան ցա կազ մե  րի մե կ նա բա նու  թյան տե սան-
կյ ու  նից:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տու մ (զան ցա նք) հա մար վող ա րա րք նե-
րը ՀՀ ՎԻ ՎՕ-ու մ նա խա տես ված են զան ցա կազ մի   ձևով, ո րն այս 
կամ այն ի րա վա խա խտ ման` օ րեն քով ամ րա գր ված հատ կա նիշ նե րի 
հա մա կա րգ է և թու յլ է տա լիս ա րար քը (գոր ծո ղու  թյու  նը կամ ան գոր-
ծու  թյու  նը) ո րա կել որ պես վար չա կան ի րա վա խախ տու մ և կի րա ռել 
պա տաս խա նատ վու  թյան մի  ջոց ներ: Սու յն մա սու մ նե րառ ված հոդ-
ված նե րի մե կ նա բա նու  թյու ն նե րը ներ կայաց ված են ըստ զան ցա կազ-
մի  տար րե րի, ինչն ա վե լի դյու  րին կդա րձ նի Ու ղե ցու յ ցի հետ աշ խա-
տան քը:

 Զա նց ակազ մի  տար րե րն են.
օբյեկ տը. վար չա կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի օբյե կտ են հա մար-

վու մ օ րեն քով պա շտ պան վող այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու  թյու ն-
նե րը (օ րի նակ` պե տա կան կամ հա սա րա կա կան կար գը, սե փա կա-
նու  թյան հա րա բե րու  թյու ն նե րը, կա ռա վար ման սահ ման ված կար գը), 
ո րո նց դեմ ոտնձ գու մ է ի րա վա խախ տը, 

օբյեկ տիվ կող մը. վար չա կան զան ցան քի օբյեկ տիվ կող մը ա րար-
քի ար տա քին կող մը (դրս ևո րու  մը) բնու  թագ րող վար չա կան ի րա-
վու ն քի նոր մե  րով նա խա տես ված հատ կա նիշ նե րի հա մա կա րգ է: 
Օբյեկ տիվ կող մի  հիմն  ա կան հատ կա նիշ նե րն են` ա րա րք նե րի հան-
րային վտան գա վո րու  թյու  նը, հա կաի րա վա կա նու  թյու  նը, ա րար քի և 
հե տևանք  նե րի մի  ջև պատ ճա ռա կան կա պը: Ել նե լով զան ցա կազ մի  
ա ռա նձ նա հատ կու  թյու ն նե րից` օբյեկ տիվ կող մի  հատ կա նիշ ներ կա-
րող են լի նել նաև ա րար քի կա տար ման ե ղա նա կը, ժա մա նա կը, վայ-
րը և այլն,

սու բյեկ տը. զան ցան քի սու բյե կտն այն ան ձն է, ով կա տա րել է 
օ րեն քով նա խա տես ված վար չա կան ի րա վա խախ տու մ: ՀՀ ՎԻ ՎՕ-ն 
որ պես սու բյե կտ ճա նա չու մ է մի  նչև ի րա վա խախ տու  մը կա տա րե լու  
պա հը տա սն վեց տա րին լրա ցած քա ղա քա ցի նե րին և պաշ տո նա տար 
ան ձա նց: Ընդ ո րու մ, պաշ տո նա տար ան ձի նք են թա կա են վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու  թյան մի  այն այն պի սի ի րա վա խախ տու մ-
նե րի հա մար, ո րո նք կապ ված են կա ռա վար ման կար գի, պե տա կան 
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ու  հա սա րա կա կան կար գի, բնու  թյան, բնակ չու  թյան ա ռող ջու  թյան 
պահ պա նու  թյան ո լոր տու մ սահ ման ված կա նոն նե րի խա խտ ման 
հետ, ո րո նց պահ պա նու  մը մտ նու մ է նրա նց պաշ տո նե ա կան պար-
տա կա նու  թյու ն նե րի մե ջ: Այ սի նքն, ե թե պաշ տո նա տար ան ձը թու յլ է 
տվել ո րո շա կի կա նոն նե րի խախ տու մ, ո րո նք չեն առնչ վու մ իր պաշ-
տո նե ա կան պար տա կա նու  թյու ն նե րի կա տար մա նը, ա պա նա պա-
տաս խա նատ վու  թյան կեն թա րկ վի որ պես քա ղա քա ցի: ՀՀ ՎԻ ՎՕ-ն 
ի րա վա բա նա կան ան ձա նց չի ճա նա չու մ որ պես զան ցան քի սու բյեկտ, 
հետ ևա բար և՝ դրա նց նկատ մա մբ չի կա րող կի րառ վել վար չա կան 
տու յ ժի որ ևէ տե սակ,

սու բյեկ տիվ կող մը. զան ցան քի սու բյեկ տիվ կող մն  ան ձի հո գե-
բա նա կան վե րա բեր մու նքն է ա րար քի նկատ մա մբ: Սու բյեկ տիվ կող-
մի  կե նտ րո նա կան տար րը մե  ղքն է, ո րը կա րող է դրս ևոր վել ինչ պես 
դի տա վո րու  թյան, այն պես էլ ան զգու  շու  թյան ձևով:

 Զան ցա կազ մի  վե րո հի շյալ չո րս տար րե րը կայու ն են և կազ մու մ 
են օր գա նա կան մի  աս նու  թյու ն: Ա րար քու մ դրան ցից որ ևէ մե  կի բա-
ցա կայու  թյու  նն ինք նա բե րա բար բա ցա ռու մ է զան ցան քի առ կայու -
թյու  նը, հետ ևա բար և՝ վար չա կան պա տաս խա նատ վու  թյու  նը120: Այ-
սի նքն, նշ ված տար րե րից յու  րա քան չյու  րը բա վա րար է, իսկ բո լո րը 
մի  ա սին` պար տա դիր ա րար քը որ պես զան ցա նք ո րա կե լու  և ան ձի 
նկատ մա մբ վար չա կան պա տաս խա նատ վու  թյան մի  ջոց կի րա ռե լու  
հա մար:

 Վար չա կան ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րով վար չա կան 
վա րու յթ հա րու  ցե լու  և ար տա դա տա կան կար գով վար չա կան գոր ծը 
քննե լու  լի ա զո րու  թյա մբ օժտ ված են բնա պահ պա նա կան պե տա կան 
տե սու  չը, ինչ պես նաև հա մայն քի ղե կա վա րը: Վեր ջի նս, հա րու  ցե լով 
վար չա կան վա րու յթ և քն նե լով վար չա կան գոր ծը, ի րա կա նաց նու մ է 
պե տու  թյան պատ վի րակ ված լի ա զո րու  թյու ն: 

Ար տա դա տա կան կար գով ան ձը կա րող է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու  թյան են թա րկ վել բա ցա ռա պես ի րա վա սու  պե տա կան 
մա րմն  ի վար չա կան ակ տի հի ման վրա: Դա տա կան կար գով վար-

120 Տե´ս Գ.Դանիելյ ան, Վարչական պատասխանատվություն (ուսումն ական ձեռ  -
նարկ),  «Լույս» հրատ., Եր. 2002, էջ 57:    
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չա կան պա տաս խա նատ վու  թյան մի  ջոց կա րող է կի րառ վել օ րեն քով 
նա խա տես ված դեպ քե րու մ:

 Հա րկ է նշել, որ ՀՀ ՎԻ ՎՕ-ով սահ ման ված վար չա կան տու  գա նք-
նե րը, ի հա մե  մատ ան տա ռային օ րե նսդ րու  թյան խա խտ ման ար դյու ն-
քու մ ե կա մու տ ներ ստա նա լու   հնա րա վո րու  թյան, չն չին գու  մար են 
կազ մու մ (խա խտ վու մ է պա տաս խա նատ վու  թյան հա մար ժե քու  թյան 
սկզ բու ն քը), և ի րա վա խա խտ նե րը հա ճախ գե րա դա սու մ են վճա րել 
տու  գա նք և շա րու  նա կել ա նօ րի նա կան գոր ծու  նե ու  թյու  նը: Նման պայ-
ման նե րու մ նվա զու մ է վար չա կան պա տաս խա նատ վու  թյան ար դյու -
նա վե տու  թյու  նը:

Գ Լ� Խ 6. ՍԵ ՓԱ ԿԱ Ն�   ԱՆ ԴԵՄ ՈՏՆՁ ԳՈՂ 
ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎԱ ԽԱԽ Տ� Մ ՆԵ Ր

Հոդ ված 51. Ան տառ նե րի պե տա կան սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի խախ տու մը

Ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի ինք նագ լուխ վե րա զի ջու-
մը, ինչ պես նաև ան տառ նե րի պե տա կան սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը ուղ ղա կի կամ քո ղա րկ ված ձևով խախ տող այլ գոր ծա րք-
ներ կա տա րե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի 
նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա-
պա տի կից մի  նչև ութ սու նա պա տի կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար 
ան ձա նց նկատ մա մբ` հա րյու րա պա տի կից մի  նչև հա րյուր հիս նա-
պա տի կի չա փով:

(51-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցան քի օբյեկ տն ան տառ նե րի նկատ մա մբ պե տա-
կան սե փա կա նու թյան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 
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Օբյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է դրս ևոր վել եր կու այ լը նտ-
րան քային ձևե րո վ121:

Ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի ինք նագ լուխ վե րա զի-
ջում: Ի րա վա խա խտ ման այս դրս ևո րու մը հնա րա վոր է բա ցա-
ռա պես հա տուկ ան տա ռօգ տա գո րծ ման դեպ քում, երբ ան տառ-
օգ տա գո րծ ման ի րա վուն քը (ան տա ռօգ տա գո րծ ման այս կամ այն 
տե սա կի շր ջա նակ նե րում) պե տա կան լի ա զոր ված մա րմն  ի կող-
մի ց պայ մա նագ րային հի մունք նե րով տրա մա դր վում է կո նկ րետ 
սուբյեկ տի: Ընդ հա նուր ան տա ռօգ տա գո րծ ման դեպ քում, բնա կա-
նա բար, նման խն դիր ա ռա ջա նալ չի կա րող, քա նի որ սուբյե կտ-
նե րի շր ջա նա կն ան սահ մա նա փակ է, իսկ ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
ի րա վուն քի վե րա զի ջու մը հնա րա վոր է մի  այն այն դեպ քում, երբ 
որ ևէ սուբյեկ տի ՀՀ ԱՕ-ով և ՀՀ կա ռա վա րու թյան « Պե տա կան 
ան տառ նե րը և ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գո րծ ման տա լու կար-
գը սահ մա նե լու մա սին» ո րոշ մա մբ ար դեն իսկ տրա մա դր վել է 
նման ի րա վունք: Ինչ պես բխում է ՀՀ ԱՕ-ի` ան տա ռօգ տա գո րծ-
ման հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող դրույթ նե րից, պե տա-
կան ան տառ նե րում ան տա ռօգ տա գոր ծումն  ի րա կա նաց վում է 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման պայ մա նագ րի (հա տու ցե լի կամ ան հա-
տույց), վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի և ան տա ռա հատ ման 
տոմ սի (հա վաս տում է բնա փայ տի և երկ րոր դա կան ան տա ռա-
նյու թի մթեր ման և ան տա ռից դուրս բեր ման ի րա վուն քը) կամ 
ան տա ռային տոմ սի (հա վաս տում է կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա -
գործ ման ի րա վուն քը) հի ման վրա: Դրա նք հա տուկ հաշ վառ ման 
են թա կա փաս տա թղ թեր են, ո րո նց ձևե րը և տրա մա դր ման կար-
գը հաս տա տում է ՀՀ ԳՆ-ն: Ան տա ռա հատ ման կամ ան տա ռային 
տոմ սե րը տա լիս է ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող կազ մա-
կեր պու թյու նը՝ ան տա ռօգ տա գո րծ ման կամ վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նա գիր կն քած կո նկ րետ սուբյեկ տին ա ռա վե լա գույ նը մե կ 
տա րի ժամկ  ե տով:  Նշ ված հիմ քե րով ան տա ռօգ տա գո րծ ման 

121  «Այլընտրանքային» զանցակազմե րում նախատեսվում են մի ևնույն արարքի 
դրսևորման մի  քանի ձևեր, որոնցից յուրաքանչյուրի առկայությունը հիմք է 
իրավախախտին պատասխանատվության ենթարկելու համար: 
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ի րա վունք ձե ռք բե րած սուբյեկ տի կող մի ց ան տա ռօգ տա գո րծ-
ման ի րա վուն քի ցան կա ցած փո խան ցում եր րո րդ ան ձի՝ ա ռա նց 
սե փա կա նա տի րո ջ122 հա մա ձայ նու թյան, ինչ պես էլ որ դրս ևոր վի, 
կհա մար վի ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի ինք նագ լուխ վե-
րա զի ջում: 

Ան տառ նե րի պե տա կան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քն ուղ-
ղա կի կամ քո ղա րկ ված ձևով խախ տող այլ գոր ծար քի կա տա-
րում: Ի րա վա խա խտ ման այս դրս ևո րու մը նե րա ռում է ան տառ-
նե րի պե տա կան սե փա կա նու թյու նը խախ տող այլ գոր ծա րք նե րի 
կա տա րու մը, բա ցի ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի ինք նա-
գ լուխ վե րա զի ջու մի ց: Ամ րագ րե լով ան տա ռօգ տա գոր ծող նե րի 
ի րա վունք նե րի և  պար տա կա նու թյուն նե րի շր ջա նա կը` ՀՀ ԱՕ-ն 
սահ մա նա փա կումն  ե րի շար քում ար դա րա ցի ո րեն ամ րագ րել է 
լի ա զոր ված մա րմն  ի ի րա վուն քը՝ ար գե լե լու ան տա ռօգ տա գոր-
ծող նե րին վար ձա կա լու թյան կամ են թա վար ձա կա լու թյան հանձ-
նե լու ան տառ նե րը և ան տա ռային հո ղե րը: Այ սի նքն, ե թե ան-
տա ռօ գտա գո րծ ման կամ ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի 
վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը պա րու նա կում է նման դրույթ, 
ան տա ռօգ տա գոր ծո ղը չի կա րող իր ի րա վուն քը փո խան ցել այլ 
ան ձի: Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ ԱՕ 46-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին են թա կե տից և ՀՀ քաղ. օր.- ի` վար ձա կա լու թյան հա րա բե-
րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից բխում 
է, որ բո լոր դեպ քե րում վար ձա կա լը կամ օգ տա գոր ծո ղն ի րե նց 
ի րա վունքն այլ ան ձի փո խան ցել կա րող են բա ցա ռա պես սե փա-
կա նա տի րոջ հա մա ձայ նու թյա մբ: Այդ հա մա ձայ նու թյունն ար-
տա հայտ վում է ան տա ռօգ տա գո րծ ման կամ ան տա ռային հո ղե-
րի և ան տա ռի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րում, ինչ պես նաև 
ան տա ռա հատ ման տոմ սում և ան տա ռային տոմ սում հա մա պա-
տաս խան փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լով:   

122  Քանի որ սույն հոդվածում նկարագրված արարքը վերաբերում է անտառների 
պետական սեփականության իրավունքի խախտմանը, պետք է հիշել, որ 
պետական սեփականության կառավարման հարաբերություններում ի դեմս 
պետության հանդես են գալիս լիազորված մարմի նները և պետության 
անունից կնքում համապատասխան գործարքներ:
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Քն նա րկ վող զան ցա կազ մի  կա պակ ցու թյա մբ ան հրա ժե շտ է 
ան դրա դառ նալ նաև «ու ղ ղա կի գոր ծա րք»  և «քո ղա րկ ված գոր -
ծարք»  եզ րույթ նե րի պար զա բան մա նը: Սույն հոդ վա ծի ի մաս տով 
ուղ ղա կի են օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան տա ռօգ տա գո րծ-
ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձա նց կող մի ց եր րո րդ ան ձա նց հետ 
կնք ված և վեր ջին նե րիս ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վունք վե րա-
պա հող գոր ծա րք նե րը:

 Օ րի նակ՝ «Ա» ան տա ռային տն տե սու  թյու ն վա րող կազ մա կեր պու -
թյու  նն ան տա ռօգ տա գո րծ ման պայ մա նա գիր է կն քել քա ղա քա ցի 
Ա նա նյա նի հետ: Պայ մա նագ րի հի ման վրա տր վել է ան տա ռա հատ-
ման տո մս, ո րով Ա նա նյա նին ի րա վու նք է վե րա պահ վել սահ ման ված 
ժամկ  ետ նե րու մ և նշ ված ծա վալ նե րով մթե րել և ան տա ռից դու րս բե-
րել բնա փայտ: Ա ռա նց «Ա» կազ մա կեր պու  թյան հա մա ձայ նու  թյու նն 
ստա նա լու , Ա նա նյա նն իր հեր թին «Ա րմ Վու դ» ՍՊԸ-ի հետ կն քել 
է ան տա ռօգ տա գո րծ ման պայ մա նա գիր, ո րի հա մա ձայն վեր ջի նիս 
ի րա վու նք է տվել ի րա կա նաց նե լու  երկ րոր դային ան տա ռա նյու  թի 
մթե րու մ:

Օ րի նա կում ներ կայաց ված երկ րո րդ գոր ծար քի կն քումն  ա նօ-
րի նա կան է, և նման ա րար քի կա տա րու մը հի մք է Ա նան յա նին 
սույն հոդ վա ծով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-
լու հա մար: 

Դ րա նից բա ցի, Ա նա նյա նի և «Ա րմ Վուդ» ՍՊԸ-ի մի  ջև կնքված 
պայ մա նա գի րը դա տա րա նը կա րող է ան վա վեր ճա նա չել «Ա» 
ան տա ռային տն տե սու թյան հայ ցով, քա նի որ Ա նա նյա նը նման 
գոր ծա րք կն քե լու ի րա վունք չի ու նե ցել:

 Քո ղա րկ ված կամ շին ծու   են օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձա նց կող մի ց եր-
րո րդ ան ձա նց հետ կն քած այն գոր ծա րք նե րը, ո րո նք նպա տակ 
ու նեն մե կ այլ գոր ծար քի ան վան տակ թա քց նե լու ան տա ռօգ տա-
գո րծ ման հա րա բե րու թյուն նե րը: 
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 Օ րի նակ՝ «Ա» ան տա ռային տն տե սու  թյու ն վա րող կազ մա կեր պու  թյու -
նը ան տա ռօգ տա գո րծ ման պայ մա նա գիր է կն քել քա ղա քա ցի Ա նա նյա-
նի հետ: Պայ մա նագ րի հի ման վրա տր վել է ան տա ռա հատ ման տո մս, 
ո րով Ա նա նյա նին ի րա վու նք է վե րա պահ վել սահ ման ված ժամկ  ետ նե-
րու մ և նշ ված ծա վալ նե րով մթե րել և ան տա ռից դու րս բե րել բնա փայտ: 
Ա նա նյա նն իր հեր թին քա ղա քա ցի Բաղ դա սա րյա նի հետ կն քել է բնա-
փայ տի ա ռու  վա ճառ քի պայ մա նա գիր, սա կայն մի  ա ժա մա նակ վեր ջի-
նիս հետ բա նա վոր հա մա ձայ նու  թյան է ե կել այն մա սին, որ բնա փայ-
տի մթե րու  մը և ան տա ռից դու րս բե րու  մը կա տա րի Բաղ դա սա րյա նը: 

 Ներ կայաց ված օ րի նա կում Ա նա նյա նը, բնակա նա բար, ի րա-
վունք ու ներ վա ճա ռե լու իր կող մի ց մթեր ված և ան տա ռից դուրս 
բեր ված բնա փայ տը, սա կայն ա ռա նց ան տա ռային տնտե սու-
թյուն վա րող կազ մա կեր պու թյան հա մա ձայ նու թյան ան տա ռօգ-
տա  գործ ման ի րա վունքն այլ սուբյեկ տի փո խան ցել չէր կա րող: 
Քն նա րկ վող օ րի նա կում ա ռեր ևույթ օ րի նա կան գոր ծար քով քո-
ղա րկ վել են ա պօ րի նի ան տա ռօգ տա գո րծ ման հա րա բե րու թյուն-
նե րը, ո րո նք խախ տում են ան տառ նե րի պե տա կան սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քը: 

Քա ղա քա ցի Բաղ դա սա րյա նի հետ կնք ված գոր ծա րքն ա նօ-
րի նա կան է, և նման ա րար քի կա տա րու մը հի մք է Ա նա նյա նին 
սույն հոդ վա ծով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-
լու հա մար:

 Սու բյե կտ. սույն հոդ վա ծով նկա րա գր ված զան ցան քի սուբյեկտ -
ներ կա րող են լի նել 16 տա րին լրա ցած մե ղ սու նակ ֆի զի կա կան 
ան ձի նք, ով քեր օ րեն քով սահ ման ված կար գով ստա ցել են ան-
տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վունք կամ այն պաշ տո նա տար ան ձի նք, 
ով քեր լի ա զոր ված են ան տա ռօգ տա գո րծ ման ո լոր տում ան տա-
ռային տն տե սու թյուն վա րող կազ մա կեր պու թյան ա նու նից կն քե-
լու հա մա պա տաս խան գոր ծա րք ներ: 

Սու բյկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել մի  այն ուղ ղա կի 
դի տա վո րու թյա մբ:
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Գ Լ� Խ 7. ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎԱ ԽԱԽ Տ� Մ ՆԵՐ 
ՀՈ ՂՕԳ ՏԱ ԳՈ ՐԾ ՄԱՆ, ԳԵ Ո ԴԵ ԶԻ ԱՅԻ ԵՎ 
ՔԱՐ ՏԵ ԶԱԳ Ր�   ԱՆ, ՇՐ ՋԱ ԿԱ ԲՆԱ ԿԱՆ 

ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ, ՊԱՏ Մ�   ԱՆ ԵՎ Կ� Լ Տ�  ՐԱՅԻ 
Հ�  ՇԱՐ ՁԱՆ ՆԵ ՐԻ ՊԱՀ ՊԱ Ն�   ԱՆ 

ԲՆԱ ԳԱ ՎԱ Ռ� Մ

Հոդ ված 562. Պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյան 
հո ղա մա սե րը քա ղա քա շի նա կան, հո ղա շի նա րա-
րա կան, ան տառ շի նա կան կամ ջրա շի նա րա րա-
կան նա խագ ծե րին չհա մա պա տաս խա նող նպա-
տա կային կամ գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյա մբ 
օ տա րե լը կամ օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լը

Պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյան հո ղա մա սե րը 
քա ղա քա շի նա կան, հո ղա շի նա րա րա կան, ան տառ շի նա կան կամ 
ջրա շի նա րա րա կան նա խագ ծե րին չհա մա պա տաս խա նող նպա-
տա կային կամ գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյա մբ օ տա րե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում պաշ տո նա տար ան -
ձանց նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
եր կու հա րյու րա պա տի կի չա փով:

 Պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյան հո ղա մա սե-
րը քա ղա քա շի նա կան, հո ղա շի նա րա րա կան, ան տառ շի նա կան 
կամ ջրա շի նա րա րա կան նա խագ ծե րին չհա մա պա տաս խա նող 
նպա տա կային կամ գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյա մբ օգ տա գո րծ-
ման տրա մադ րե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում պաշ տո նա տար ան -
ձանց նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
հա րյու րա պա տի կի չա փով:

(562  հոդ վա ծը լրաց. 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)
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Մեկ նա բա նու  թյու ն

 Քա նի որ այս հոդ վա ծը վե րա բե րու մ է մի  շա րք ո լո րտ նե րու մ 
հաս տատ ված նա խագ ծային փաս տա թղ թե րին չհա մա պա տաս խա-
նող նպա տա կային կամ գոր ծառ նա կան նշա նա կու  թյա մբ պե տա կան 
կամ հա մայն քային հո ղա մա սե րն օ տա րե լու ն կամ օգ տա գո րծ ման 
տրա մադ րե լու ն, ել նե լով Ու ղե ցու յ ցի նպա տակ նե րից, ստո րև ներ-
կայաց վող մե կ նա բա նու  թյու  նը վե րա բե րու մ է մի  այն պե տա կան կամ 
հա մայն քային սե փա կա նու  թյան հո ղա մա սե րն ան տա ռա շի նա կան 
նա խագ ծե րին չհա մա պա տաս խա նող նպա տա կային կամ գոր ծառ-
նա կան նշա նա կու  թյա մբ օ տա րե լու ն կամ օգ տա գո րծ ման տրա մադ-
րե լու ն:

ՀՀ ՎԻ ՎՕ 562 հոդ վա ծի 1-ին մա սը պա տաս խա նատ վու թյուն է 
սահ մա նում պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյան հո-
ղա մա սե րը քա ղա քա շի նա կան, հո ղա շի նա րա րա կան, ան տառա-
շի նա կան կամ ջրա շի նա րա րա կան նա խագ ծե րին չհա մա պա-
տաս խա նող նպա տա կային կամ գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյա մբ 
օ տա րե լու , իսկ 2-րդ մա սը` այդ հո ղա մա սե րը քա ղա քա շի նա կան, 
հո ղա շի նա րա րա կան, ան տառա շի նա կան կամ ջրա շի նա րա րա-
կան նա խագ ծե րին չհա մա պա տաս խա նող նպա տա կային կամ 
գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյա մբ օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լու  
հա մար: Մի նչև սույն զան ցա կազ մի  ա ռան ձին տար րե րի վեր լու-
ծու թյա նն ան ցնե լը, հա րկ ենք հա մա րում ան դրա դառ նալ պե-
տա կան և հա մայն քային սե փա կա նու թյան ան տա ռային հո ղե րի 
o տար ման և օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լու հա րա բե րու թյուն նե-
րը կար գա վո րող ՀՀ ՀՕ-ի և ՀՀ ԱՕ-ի հա մա պա տաս խան դրույթ-
նե րի վեր լու ծու թյա նը: 

Այս պես, ՀՀ ԱՕ 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սն ամ րագ րել է. 
« Պե տա կան ան տառ նե րը և ան տա ռային հո ղե րը են թա կա չեն 
օ տար ման հա մայնք նե րին, ի րա վա բա նա կան ան ձա նց և քա ղա-
քա ցի նե րին»: Այս տե ղից հետ ևում է, որ պե տա կան սե փա կա-
նու թյան ան տա ռային հո ղե րի օ տար ման մա սով մե կ նա բան վող 
հոդ վա ծի ա ռա ջին պար բե րու թյու նը չի կա րող կի րառ վել: Ինչ 
վե րա բե րում է պե տա կան սե փա կա նու թյան հո ղա մա սե րի օգ-
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տա գո րծ ման տրա մադ րե լուն և հա մայն քային սե փա կա նու թյան 
հո ղա մա սե րի օ տար մա նը և օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լուն, 
ա պա դրա նք օ տար վում և օգ տա գո րծ ման են տրա մա դր վում 
« Պե տա կան և հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 
հո ղա մա սե րի օ տար ման, կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի և օգ-
տա գո րծ ման տրա մա դր ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան ո րոշ մա մբ սահ ման ված կար գով: Նշե նք, որ 
ան տա ռային հո ղե րի օ տար ման և օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե-
լու հա մար ՀՀ կա ռա վա րու թյան հի շյալ ո րոշ մա մբ հա տուկ կարգ 
սահ ման ված չէ. դրա նք օ տար վում և օգ տա գո րծ ման են տրա-
մա դր վում ընդ հա նուր հի մունք նե րով. մի  ակ պայ մա նն այն է, որ 
չխա խտ վի ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րում123 ար տա ցոլ ված 
հո ղա մա սե րի նպա տա կային և գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյու նը: 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տն ան տառ նե րի և ան տա ռային 
հո ղե րի պահ պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. նկա րա գր ված ա րա րք նե րը դրս ևոր վում են 
պե տա կան սե փա կա նու թյան հո ղա մա սե րն ան տա ռա շի նա կան 
նա խագ ծե րին չհա մա պա տաս խա նող նպա տա կային և գոր-
ծառ նա կան նշա նա կու թյա մբ օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լու և 
հա մայն քային սե փա կա նու թյան հո ղա մա սե րն ան տա ռա շի նա-
կան նա խագ ծե րին չհա մա պա տաս խա նող նպա տա կային կամ 
գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյա մբ օ տա րե լու կամ օգ տա գո րծ ման 
տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան գոր ծա րք ներ 
կնքե լով: 

Հող ամա սե րն օ տար վում են ՀՀ ՀՕ-ով սահ ման ված դեպ քե-
րում և կար գով. ա) սե փա կա նու թյան ի րա վունքն ան հա տույց փո-
խան ցե լու մի  ջո ցով, բ) ուղ ղա կի վա ճառ քի մի  ջո ցով, գ) ա ճուր դով, 
դ) փո խա նա կու թյան մի  ջո ցով (ՀՀ ՀՕ 63-րդ հոդ ված): Օգ տա  գործ-

123 Թեև ՀՀ ԱՕ-ը և ի կատարումն  դրա ընդունված ենթաօրենսդրական ակտերը 
հստակ չեն սահմանում անտառաշինական նախագծերի բովանդակությունը 
և դրանց կազմման պահանջները, սակայն ՀՀ ԱՕ մի  շարք  դրույթների վեր-
լուծությունից պարզ է դառնում, որ անտառաշինական նախագծեր կազմ վում 
են մի այն անտառային տնտեսությունների համար:
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ման են տրա մա դր վում ա) ան հա տույց (մշ տա կան) օգ տա  գործ-
ման ի րա վուն քով և բ) վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քով: Ինչ պես 
հո ղա մա սե րի օ տար ման, այն պես էլ օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե-
լու գոր ծա րք նե րի օ րի նա կե լի ձևե րը հաս տատ ված են ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան վե րո հի շյալ ո րոշ մա մբ:

 Պե տք է նշել, որ քն նա րկ վող ի րա վա խա խտ ման պա րա գայում 
ձևա կան ա ռու մով կա րող է լի ո վին պահ պան ված լի նել հո ղա մա-
սե րի օ տար ման և օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լու ըն թա ցա կար գը, 
նե րա ռյալ հա մա պա տաս խան գոր ծա րք նե րի ձևը և կնք ման կար-
գը: Այս դեպ քում ա ռա նց քային նշա նա կու թյուն ու նի հո ղա մա-
սե րի օ տար ման և օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լու գոր ծա րք նե րի` 
ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծե րի հետ հա մա պա տաս խա նու թյան 
հար ցը պար զե լը:

 Սու բյե կտ. զան ցա կազ մի  սուբյե կտ կա րող են լի նել մի  այն այն 
պաշ տո նա տար ան ձի նք, ով քեր օ րեն քով լի ա զոր ված են կն քե լու 
պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյան հո ղա մա սե րը 
օ տա րե լու կամ օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ գոր-
ծա րք ներ:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել մի  այն ուղ ղա-
կի դի տա վո րու թյա մբ:

Հոդ ված 64. Ան տա ռային ֆոն դի հո ղե րն ա ռա նց պատ շաճ 
թույլտ վու թյան օգ տա գոր ծե լը կամ դրա նք 
ինք նա կամ զավ թե լը

Ան տա ռային ֆոն դի հո ղե րն ա ռա նց պատ շաճ թույլտ վու թյան 
օգ տա գոր ծե լը, շեն քե րի կա ռուց ման, բնա փայ տի մշակ ման, պա-
հե ստ նե րի կա ռուց ման և այլ նպա տակ նե րով օգ տա գո րծ ման 
ան տա ռային ֆոն դի տա րա ծք նե րն ինք նա կամ զավ թե լը և դրա նք 
ըստ պատ կա նե լու թյան չվե րա դա րձ նե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի 
նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա-
պա տի կից մի  նչև հա րյու րա պա տի կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար 
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ան ձա նց նկատ մա մբ` հա րյուր հիս նա պա տի կից մի  նչև եր կու հա-
րյու րա պա տի կի չա փով:

(64-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, 24.12.04 
ՀՕ-68-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տն ան տա ռային ֆոն դի հո ղե րի 
պահ պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. քն նա րկ վող ի րա վա խախ տու մը կա րող է 
դրսևոր վել հետ ևյալ այ լը նտ րան քային ձևե րով.

Ան տա ռային ֆոն դի հո ղե րն124 ա ռա նց պատ շաճ թույլտ վու-
թյան օգ տա գոր ծե լը: ՀՀ ԱՕ 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` ան տա ռային հո ղե րը կա րող են լի նել ինչ պես պե տա կան, 
այն պես էլ հա մայն քային և մաս նա վո ր125 սե փա կա նու թյուն: Պե-
տա կան սե փա կա նու թյան ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գո րծ ման 
են տրա մա դր վում « Պե տա կան ան տառ նե րը և ան տա ռային հո ղե-
րն օգ տա գո րծ ման տա լու կար գը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան ո րոշ մա մբ նա խա տես ված կար գով և պայ ման նե րով: 
Հա րկ է նկա տի ու նե նալ, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան հի շյալ ո րո շու մը 
չի տա րած վում հա մայն քային սե փա կա նու թյան ան տա ռային հո-
ղե րն օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լու հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, 
ուս տի այդ հո ղե րն օգ տա գո րծ ման են տրա մա դր վում ընդ հա նուր 
հի մունք նե րով` « Պե տա կան և հա մայն քային սե փա կա նու թյուն 
հան դի սա ցող հո ղա մա սե րի օ տար ման, կա ռու ցա պատ ման ի րա-
վուն քի և օգ տա գո րծ ման տրա մա դր ման կար գը հաս տա տե լու մա-

124  Թեև ՀՀ ԱՕ-ն հրաժարվել է «անտառային ֆոնդ» և «անտառային ֆոնդի 
հողեր» հասկացություններից, սակայն ելնելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 
տրամաբանությունից` «անտառային ֆոնդի հողեր» ասելով պետք է հասկանալ 
անտառային հողերի կազմում ընդգրկված հողատեսքերը (անտառներ, 
վարելահողեր, խոտհարքներ, արոտներ, թփուտներ և այլ հողեր):

125 Մասնավոր սեփականության անտառային հողերն օգտագործման տրա մա-
դրելու հարաբերությունները կարգավորվում են կողմե րի համա ձայ նությամբ` 
պայմանագրային հիմունքներով: Իրենց բնույթով դրանք մասնավոր 
հարա բերություններ են, և ՀՀ ՎԻՎՕ դրույթները դրանց նկատմամբ չեն 
կիրառվում:
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սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մա նը հա մա պա տաս խան: Սույն 
ո րո շու մն  ան տա ռային հո ղե րն օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լու 
հա տուկ կա րգ և պայ ման ներ չի նա խա տե սում:

Քն նա րկ վող զան ցա կազ մի  ի մաս տով ան տա ռային ֆոն դի հո-
ղե րի օգ տա գո րծ ման թույլտ վու թյուն ա սե լով պե տք է հաս կա նալ 
հո ղօգ տա գո րծ ման ի րա վունք վե րա պա հող հա մա պա տաս խան 
փաս տա թղ թե րը: Պե տա կան և հա մայն քային սե փա կա նու թյան 
ան տա ռային հո ղե րի  դեպ քում հո ղօգ տա գո րծ ման ի րա վունք վե-
րա պա հող փաս տա տթղ թե րն են ան տա ռային հո ղե րի ան հա տույց 
օգ տա գո րծ ման պայ մա նա գի րը126 և ան տա ռային հո ղե րի վար-
ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը, ո րո նք են թա կա են նո տա րա կան 
վա վե րաց ման, իսկ դրան ցից բխող ի րա վունք նե րը` պե տա կան 
գրա նց ման: Պե տա կան սե փա կա նու թյան ան տա ռային հո ղե րի 
ան հա տույց օգ տա գո րծ ման և ան տա ռային հո ղե րի վար ձա կա լու-
թյան պայ մա նա գի րը պե տու թյան ա նու նից կն քում է ան տա ռային 
տն տե սու թյուն վա րող կազ մա կեր պու թյու նը՝ պե տա կան լի ա զոր 
մա րմն  ի հա մա ձայ նու թյա մբ, իսկ հա մայն քային սե փա կա նու թյան 
ան տա ռային հո ղե րի ան հա տույց օգ տա գո րծ ման և վար ձա կա լու-
թյան պայ մա նա գի րը կն քում է հա մայն քի ղե կա վա րը: 

Պատ շաճ թույլտ վու թյուն ա սե լով պե տք է հաս կա նալ, որ 
ա ն տա ռային հո ղե րի օգ տա գո րծ ման կամ ան տա ռային հո ղե րի 
վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը  (1) նե րա ռում է բո լոր է ա կան 
պայ ման նե րը, (2) կնք վել է նմա նա տիպ պայ մա նա գիր կն քե լու 
ի րա վունք ու նե ցող սուբյե կտ նե րի մի  ջև, (3) վա վե րաց վել է նո-

126  «Պետական անտառները և անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման «Անտառային հողերի 
անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրումը» վերտառությամբ 
2-րդ բաժնի 12-րդ կետը սահմանում է. «Լիազորված մարմն ի համաձայնության 
դեպքում տրամադրողն անտառային հողը հանձնում է անհատույց 
օգտագործման` կնքելով անհատույց անտառօգտագործման պայմանագիր»: 
Այս դրույթը տրամաբանորեն սխալ է ձևակերպված. անտառային հողերն օգ-
տագործման տրամադրելու դեպքում անտառօգտագործման պայմանագիր 
կնքվել չի կարող: Անկախ պայմանագրի կնքման հիմքից (մրցույթով կամ 
առանց մրցույթի), բոլոր դեպքերում անտառային հողերն օգտագործման 
են տրամադրվում անտառային հողերի անհատույց օգտագործման պայ-
մանագրի հիման վրա:
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տա րա կան կար գով, իսկ դրա նից բխող ի րա վունք նե րը գրա նց-
վել են ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր Ան շա րժ գույ քի կա դա ստ-
րի պե տա կան կո մի  տե ի (այ սու հե տև` ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ) կող մի ց: 

Ան տա ռային հո ղե րի օգ տա գո րծ ման կամ ան տա ռային հո-
ղե րի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի բա ցա կայու թյու նը կամ 
դրա նց առ կայու թյան դեպ քում նշ ված պայ ման նե րից որ ևէ մե  կի 
բա ցա կայու թյու նը հի մք են ի րա վա խախ տի նկատ մա մբ այս հոդ-
վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց կի րա ռե լու 
հա մար:

Շեն քե րի կա ռուց ման, բնա փայ տի մշակ մա ն127, պա հե ստ նե-
րի կա ռուց ման և այլ նպա տակ նե րով օգ տա գո րծ ման ան տա-
ռային ֆոն դի տա րա ծք նե րն ինք նա կամ զավ թե լը և  դրա նք 
ըստ պատ կա նե լու թյան չվե րա դա րձ նե լը: Ան տա ռա շի նա կան 
նա խա գի ծը` որ պես ան տա ռային տն տե սու թյան վար ման ըն թա-
ցիկ և հե ռան կա րա յին պլա նա վոր ման պար տա դիր տեխ նի կա-
կան փաս տա թուղթ, ամ րագ րում է ան տա ռային տն տե սու թյան 
կա րիք նե րի հա մար ան հրա ժե շտ աշ խա տա նք նե րի (ժա մա նա կա-
վոր ար տադ րա կան և տն տե սա կան շի նու թյուն նե րի կա ռու ցում, 
ան տա ռա տն տե սա կան նշա նա կու թյան ճա նա պա րհ նե րի բա-
ցում, ան տա ռային ար տադ րան քի պա հես տա վոր ման հար թակ-
նե րի սար քա վո րում, ավ տոտ րա նս պոր տի կան գառ ման տե ղե րի 
կազ մա կեր պում) կա տար ման պայ ման նե րը, ինչ պես նաև սահ-
մա նում է այդ նպա տակ նե րի հա մար հատ կաց ված տա րա ծք նե-
րը: Այդ տա րա ծք նե րն ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծին հա մա պա-
տաս խան կա րող են օգ տա գո րծ ման տրա մա դր վել ան տա ռային 
հո ղե րի ան հա տույց օգ տա գո րծ ման կամ ան տա ռային հո ղե րի 
վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա: 

Շեն քե րի կա ռուց ման, բնա փայ տի մշակ ման, պա հե ստ նե րի 
կա ռուց ման և այլ նպա տակ նե րով օգ տա գո րծ ման հա մար նա-
խա տես ված ան տա ռային հո ղե րի զավ թու մը կա րող է դրս ևոր-

127  «Բնափայտի մշակում» հասկացությունը գործածվում է մի այն ՀՀ ՎԻՎՕ-ում, 
և որևէ իրավական ակտում պարզաբանված չէ դրա բովանդակությունը: 
Կարելի է ենթադրել, որ օրենսդիրը նկատի ունի մթերված բնափայտից 
արտադրանք ստանալու տեխնոլոգիական գործընթացը:
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վել այդ տա րա ծք նե րն ա ռա նց պատ շաճ թույլտ վու թյան զբա ղեց-
նե լու ձևով: Ընդ ո րում, նկա րա գր վող ա րար քի հա մար ան ձին 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար պար տա դիր է 
հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյու նը. (1) ան-
ձը ա ռա նց պատ շաճ թույլտ վու թյան զբա ղեց րել է շեն քե րի կա-
ռուց ման, բնա փայ տի մշակ ման, պա հե ստ նե րի կա ռուց ման և այլ 
նպա տակ նե րով օգ տա գո րծ ման հա մար նա խա տես ված ան տա-
ռային ֆոն դի տա րա ծք նե րը, (2) պե տա կան կա ռա վար ման և տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա րմն  ի, ան տա ռային տն տե սու-
թյուն վա րող կազ մա կեր պու թյան պա հան ջով ան ձը չի ա զա տել 
ա պօ րի նի զբա ղեց ված տա րած քը:

 Սու բյե կտ. զան ցա կազ մի  սուբյե կտ կա րող են լի նել քա ղա քա-
ցի նե րը, ինչ պես նաև պաշ տո նա տար ան ձի նք, ով քեր ա րար քը 
կա տա րել են ի րե նց պաշ տո նե ա կան դի րքն օգ տա գոր ծե լով:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա տար վում է ուղ ղա կի դի տա վո-
րու թյա մբ: 

Հոդ ված 65. Ան տա ռա հատ ման ֆոն դի օգ տա գո րծ ման, 
բնա փայ տի մթեր ման և դուրս բեր ման, հե շի 
մթեր ման սահ ման ված կար գը խախ տե լը, 
ա պօ րի նի ձե ռք բեր ված ան տա ռա նյու թը 
տե ղա փո խե լը

(Վեր նա գի րը լրաց. 08.04.09 ՀՕ-98-Ն) 
Ան տա ռա հատ ման ֆոն դի օգ տա գո րծ ման, բնա փայ տի մթեր-

ման ու դուրս բեր ման և հե շի մթեր ման սահ ման ված կար գը խախ-
տե լը, ա պօ րի նի ձե ռք բեր ված ան տա ռա նյու թը տե ղա փո խե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի նկատ-
մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա րյու րա պա-
տի կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար ան ձա նց նկատ մա մբ` եր կու-
հա րյու րա պա տի կի չա փով:

(65-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, 24.12.04 
ՀՕ-68-Ն, լրաց., փոփ. 08.04.09 ՀՕ-98-Ն)
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 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տը բնա փայ տի և եր կրոր դային 
ան տա ռա նյու թի մթեր ման ո լոր տում ան տառ նե րի պահ պա նու-
թյա նն  ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է դրս ևոր վել հետ ևյալ այ լ-
ընտ րան քային ձևե րով:

Ան տա ռա հատ ման ֆոն դի օգ տա գո րծ ման սահ ման ված 
կար գը խախ տե լը: «Ան տա ռա հատ ման ֆո նդ» հաս կա ցու թյու նը 
հայտ նի չէ ՀՀ ԱՕ-ին, սա կայն ԱՕ 3-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
« հաշ վար կային հա տա տե ղի» հաս կա ցու թյունն ընդ հա նուր առ-
մա մբ հա մա պա տաս խա նում է «ան տա ռա հատ ման ֆոն դի» բո-
վան դա կու թյա նը: Ան տա ռա հատ ման ֆոն դի օգ տա գո րծ ման ներ քո 
մի  ան շա նա կո րեն պե տք է նկա տի ու նե նալ բնա փայ տի մթե րու-
մը` ան կախ հա տումն  ե րի տե սա կից: Ա ն տա ռա հատ ման ֆոն դի 
օգ տա գո րծ ման կար գը սահ ման ված է «Ար տադ րա կան նշա նա-
կու թյան ան տառ նե րում ան տառա վե րա կա նգն ման հա տումն  ե րի 
ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նե լու մա սին» և «Խ նամ քի և սա-
նի տա րա կան հա տումն  ե րի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նե լու 
մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շումն  ե րում: Ընդ ո րում, հի շյալ 
ո րո շումն  ե րով սահ ման ված ան տա ռա հատ ման ֆոն դի օգ տա-
գործ  ման (բ նա փայ տի մթեր ման և դուրս բեր ման) կար գը գոր-
ծում է ինչ պես պե տա կան, այն պես էլ հա մայն քային ան տառ նե րի 
հա մար: 

Ն կա րա գր ված ա րար քը կա րող է դրս ևոր վել նշ ված կար գե-
րում սահ ման ված պայ ման նե րից ցան կա ցա ծի խա խտ ման ձևով: 

Բնա փայ տի մթեր ման ու դուրս բեր ման և հե շի մթեր ման 
սահ ման ված կար գը խախ տե լը: Բնա փայ տի մթե րու մն  ա ն տա-
ռա հատ ման ֆոն դի օգ տա գո րծ ման մի  ակ ձևն է, ուս տի ՀՀ օ րե նս-
դ րու թյան ի մաս տով «ա ն տա ռա հատ ման ֆոն դի օգ տա գոր ծու մը» 
և «բ նա փայ տի մթե րումն  ու դուրս բե րու մը» (որ պես գոր ծո ղու-
թյուն ներ) հա մը նկ նում են: Ըստ է ու թյան, մե կ նա բան վող հոդ վա-
ծի այս եր կու բա ղադ րիչ նե րը կրկ նում են մի  մյա նց:

« Հե շի մթե րում» հաս կա ցու թյա նը հան դի պում ենք մի  այն ՀՀ 
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ՎԻ ՎՕ սույն հոդ վա ծում. « հեշ» բա ռի բա ցատ րու թյու նը բա ցա-
կայում է նաև մաս նա գի տա կան և լեզ վա բա նա կան բա ռա րան-
նե րում: Հի մք ըն դու նե լով «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով ամ րա գր ված ի րա վա կան ակ տե րի տա ռա ցի մե կ նա-
բա նու թյան սկզ բուն քը` պե տք է ար ձա նագ րել, որ հե շի մթեր ման 
սահ ման ված կար գի խա խտ ման մա սով պա տաս խա նա տվու թյուն 
կի րառ վել չի կա րող: Այ դու հան դե րձ, մաս նա գետ նե րը գտնում 
են, որ օ րե նս դի րը նկա տի է ու նե ցել խե ժի մթեր ման կա նոն նե րի 
խախ տու մը128:

Ա պօ րի նի ձե ռք բեր ված ան տա ռա նյու թը տե ղա փո խե լը: 
հիմք ըն դու նե լով ՀՀ ԱՕ 3-րդ հոդ վա ծում ամ րա գր ված հաս կա-
ցու թյուն նե րը` «ան տա ռա նյութ» եզ րույ թի ներ քո պե տք է հաս կա-
նալ ինչ պես մթեր ված բնա փայ տը, այն պես էլ երկ րոր դային ան-
տա ռա նյու թը: 

Այս ա րար քի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կի րա ռե լու հա-
մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի « ձե ռք բե րել» հաս կա ցու թյան 
պար զա բա նու մը: ՀՀ օ րե նսդ րու թյունն այն գոր ծա ծում է որ ևէ 
գոր ծար քի, վար չա կան կամ դա տա կան ակ տի հի ման վրա սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քով գույք ձե ռք բե րե լու ի մաս տով: Օ րի-
նակ, բնա փայ տը կա րող է ձե ռք բեր վել օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով կնք ված ան տա ռօգ տա գո րծ ման պայ մա նագ րի և ան տա-
ռա հատ ման տոմ սի հի ման վրա այն մթե րե լու ձևով, ո րից հե տո  
մթեր ված բնա փայ տը դառ նում է ան տա ռօգ տա գոր ծո ղի սե փա-
կա նու թյու նը: 

Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի ի մաս տով ան տա ռա նյու թի ա պօ-
րի նի ձե ռք բե րու մը դրա մթե րումն  է՝ ա ռա նց հա մա պա տաս խան 
ի րա վունք վե րա պա հող պատ շաճ ձևա կե րպ ված փաս տա թղ թե-
րի` ան տա ռօգ տա գո րծ ման պայ մա նագ րի և ան տա ռա հատ ման 
տոմ սի, ինչ պես նաև ան տա ռա նյու թի մթե րու մն  ան տա ռա հատ-
ման տոմ սով սահ ման ված ծա վալ նե րի գե րա զա նց մա մբ:

128 Երկրորդային անտառանյութի (այդ թվում՝ նաև խեժի) մթերման կարգը ՀՀ 
ԱՕ 37-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` պետք է սահմանվեր պետական 
կառավարման լիազորված մարմն ի կողմի ց: Սակայն նման կարգ դեռևս չի 
ընդունվել:
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 Սու յն հոդ վա ծը կի րա ռե լի չէ այն ան ձա նց նկատ մա մբ, ով քեր  ան-
տա ռա նյու  թը ձե ռք են բե րել այն ա պօ րի նի մթե րած ան ձից: Երկ  րորդ 
ձե ռք բե րո ղի` ան տա ռա նյու  թի ա պօ րի նի մթեր ված լի նե լու  մա սին 
տե յ ակ լի նե լու  հան գա ման քը նշա նա կու  թյու ն ու  նի մի  այն սե փա կա-
նա տի րոջ (պե տու  թյան` ի դե մս լի ա զոր ված մա րմն  ի, և հա մայն քի) 
կող մի ց իր գու յ քը ետ պա հան ջե լու  տե սան կյ ու  նից: Այս հա րա բե րու -
թյու ն նե րի նկատ մա մբ գոր ծու մ են ՀՀ քաղ. օր.-ի դրու յթ նե րը: 

 

 Սու բյե կտ.  զան ցա կազ մի  սուբյե կտ կա րող են լի նել քա ղա քա-
ցի նե րը և այն պաշ տո նա տար ան ձի նք, ով քեր ա րար քը կա տա րել 
են պաշ տո նե ա կան դի րքն օգ տա գոր ծե լով: 

Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել մի  այն ուղ ղա-
կի դի տա վո րու թյա մբ:

Հոդ ված 66. Ծա ռե րը, թփե րը հա տե լը կամ ոչն չաց նե լը, 
պե տա կան կամ մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն 
հան դի սա ցող բու սա ծած կը ոչն չաց նե լը կամ 
մի  նչև ա ճի դա դա րեց ման աս տի ճա նի վն ա սե լը

Ան տա ռային ֆոն դի տա րա ծք նե րում, ինչ պես նաև ան տա ռային 
ֆոն դի մե ջ չմտ նող տա րա ծք նե րում կամ հա տումն  ե րն ար գել ված 
ծա ռե րը, թփե րը հա տե լը կամ ոչն չաց նե լը, պե տա կան կամ մաս-
նա վոր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող բու սա ծած կը ոչն չաց նե լը 
կամ մի  նչև ա ճի դա դա րեց ման աս տի ճա նի վն ա սե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի 
նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա-
պա տի կից մի  նչև հա րյու րա պա տի կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար 
ան ձա նց նկատ մա մբ` հա րյու րա պա տի կից մի  նչև հա րյուր հիս նա-
պա տի կի չա փով:

(66-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, 24.12.04 
ՀՕ-68-Ն)
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 Մե կնա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տը բու սա կան աշ խար հի (ան տա-
ռային հո ղե րի սահ ման նե րում և դրան ցից դուրս) պահ պա նու-
թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է դրս ևոր վել հետ ևյալ այ լ-
ընտ րան քային ձևե րով. 

Հա տումն  ե րն ար գել ված ծա ռե րը, թփե րը հա տե լը կամ ոչն-
չաց նե լը129: Այս ձևա կեր պու մը բա վա կա նին լայն բո վան դա կու-
թյուն ու նի և կա րող է նե րա ռել օ րի նակ` (1) Բույ սե րի Կար մի ր 
գր քում գրա նց ված տե սակ նե րը, (2) այն ան տա ռային ծա ռա տե-
սակ նե րը, ո րո նց հատ ման տա րի քը դեռ չի լրա ցել (հաս տատ ված 
են «Ան տա ռային ծա ռա տե սակ նե րի հատ ման տա րի քը սահ մա-
նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մա մբ) և այլ դեպ քեր: 

Ծա ռե րը և թփե րը ոչն չաց նե լը դրա նց հր կի զումն  է կամ աղ տո-
տող, թու նա վո րող նյու թե րի, թա փոն նե րի և ար տա նե տումն  ե րի 
ազ դե ցու թյա մբ դրա նց վե րա ծու մը ցցա չոր ծա ռե րի և թփե րի130: 

Պե տա կան կամ մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 
բու սա ծած կը ոչն չաց նե լը կամ մի  նչև ա ճի դա դա րեց ման աս տի-
ճա նի վն ա սե լը: Պե տա կան կամ մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն 
հան դի սա ցող բու սա ծած կը հա մա պա տաս խա նա բար պե տու-
թյա նը և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձա նց սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող հո ղա մա սե րում  ա ճող վայ-
րի131 բու սա կա նու թյունն է: Հետ ևա բար, մշա կա բույ սե րի, ինչ պես 
նաև մար դու կող մի ց ա ճեց ված ծա ռե րի, թփե րի ոչն չաց ման կամ 

129 ՀՀ ՎԻՎՕ 66-րդ հոդվածում տեղ գտած «Հատումն երն արգելված ծառերը, 
թփերը...» ձևակերպումը հաջողված չէ. դրա ներքո պետք է հասկանալ այն 
ծառերը և թփերը, որոնց հատումն  արգելված է: 

130 Տե՛ս Князев А.Г., Чураков Д.Б., Чучаев А.И., Экологические преступления. 
Научно-практическое пособие. «Проспект», М.: 2009, էջ 85:

131 Մեկնաբանվող հոդվածի իմաստով «բուսածածկ» չպետք է համարել մշա-
կաբույսերից ձևավորված բուսածածկը, քանի որ ՀՀ ՎԻՎՕ 7-րդ գլխում 
ներառված հոդվածները պատասխանատվություն են սահմանում հողօգտա-
գործման, գեոդեզիայի և քարտեզագրության, շրջակա բնական մի ջավայրի, 
պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների պահպանության ոլորտի իրա-
վա խախտումն երի համար, իսկ մշակաբույսերը շրջակա բնական մի ջավայրի 
տարր չեն համարվում: 



253Գ Լ� Խ 7

ա ճի դա դա րեց ման աս տի ճա նի վն աս ման հա մար չի կա րող սույն 
հոդ վա ծով պա տաս խա նատ վու թյուն կի րառ վել: 

Հա րկ է նկա տել, որ մե կ նա բան վող հոդ վա ծում որ պես պահ-
պա նու թյան օբյե կտ նշ ված չէ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն132 
հան դի սա ցող բու սա ծած կը, հետ ևա բար՝ դրա ոչն չա ցու մը կամ 
ա ճի դա դա րեց ման աս տի ճա նի վն ա սու մը չի կա րող հան գեց նել 
սույն հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան:

 Բու  սա ծած կն ա ճի դա դա րեց ման աս տի ճա նի վն ա սե լը կա րող 
է դրս ևոր վել դրա մաս նատ մա մբ և բույ սե րի ա ռան ձին օր գան-
նե րի կամ մա սե րի (ար մա տային հա մա կար գի, ճյու ղե րի և այլն) 
վն աս մա մբ, ին չի հետ ևան քով ծա ռե րը, թփե րը և այլ բույ սե րը 
կո րց նում են ա ճի ու նա կու թյու նը: Դա կա րող է տե ղի ու նե նալ 
տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի երթ ևե կու թյան, այլ ծա ռե րի հատ-
ման, մթեր ված բնա փայ տի տե ղա փոխ ման, պա հես տա րան նե րի 
և կայա նա տե ղի նե րի, տն տե սա կան նշա նա կու թյան շի նու թյուն-
նե րի կա ռուց ման հետ ևան քո վ133: Ընդ ո րում, բու սա ծա ծ կն ա ճի 
դա դա րեց ման աս տի ճա նի վն ա սե լու դեպ քում հնա րա վոր է, որ 
վն աս ված ծա ռե րը, թփե րը և բույ սե րը ո րոշ ժա մա նակ պահ պա-
նեն ար տա քին թա րմ տես քը: 

Ի րա վա խախ տին սույն հոդ վա ծով պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու պար տա դիր պայ ման է պատ ճառ ված վն ա սի չա փը, 
ո րը հաշ վա րկ վում է «Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տումն  ե-
րի հետ ևան քով կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հին պատ-
ճառ ված վն ա սի հա տուց ման սա կագ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով: Վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն 
կի րառ վում է, ե թե ի րա վա խա խտ մա մբ պատ ճառ ված վն ա սը չի 

132 ՀՀ ՎԻՎՕ-ն խորհրդային շրջանից ժառանգված իրավական ակտ է (ընդունվել 
է  1985թ.-ի դեկտեմբերի 6-ին), որը, բնականաբար, չէր կարող ընդգրկել 
համայնքային սեփականության պահպանության հարաբերությունները: 
Հետ խորհրդային շրջանում ՀՀ ՎԻՎՕ 66-րդ հոդվածում անհրաժեշտ փո-
փո խություններ և լրացումն եր չեն կատարվել, և արդյունքում համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող բուսածածկը ոչնչացնելու կամ մի նչև աճի 
դադարեցման աստիճանի վն ասելու դեպքում այս հոդվածը կիրառվել չի 
կարող:

133 Տե՛ս նշված աշխատությունը, էջ 83:
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գե րա զան ցում նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չո րս հա րյու րա պա-
տի կը: Հա կա ռակ պա րա գայում ան ձը են թա կա է քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան ՀՀ ՔՕ 296-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
ա րա րք (« Ծա ռե րի, թփերի և բու սա ծած կի ա պօ րի նի հա տու մը») 
կա տա րե լու հա մար: 

Սու բյե կտ. թեև մե կ նա բան վող հոդ վա ծը որ պես ա ռան ձին 
սուբյե կտ հի շա տա կում է նաև պաշ տո նա տար ան ձանց, սա կայն 
նկա րա գր ված ի րա վա խախ տու մը չի առնչ վում պաշ տո նե ա կան 
դիր քի օգ տա գո րծ ման կամ չա րա շահ ման հետ, ուս տի ան կախ 
պաշ տո նից` ի րա վա խախ տում թույլ տված բո լոր ան ձի նք են թա-
կա են պա տաս խա նատ վու թյան որ պես քա ղա քա ցի ներ:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել ինչ պես դի-
տա վո րու թյա մբ, այն պես էլ ան զգու շու թյա մբ:

Հոդ ված 68. Ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վունք տվող 
փաս տա թղ թե րով նա խա տես ված նպա տակ նե րին 
կամ պա հա նջ նե րին չհա մա պա տաս խա նող 
ան տա ռօգ տա գոր ծու մը

Ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վունք տվող փաս տա թղ թե րով 
նա խա տես ված նպա տակ նե րին կամ պա հա նջ նե րին չհա մա պա-
տաս խա նող ան տա ռօգ տա գոր ծու մը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի 
նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա-
պա տի կից մի  նչև հա րյու րա պա տի կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար 
ան ձա նց նկատ մա մբ` հա րյուր հիս նա պա տի կից մի  նչև եր կու հա-
րյու րա պա տի կի չա փով:

(68-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, 24.12.04 
ՀՕ-68-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տը տն տե սա կան գոր ծու նե ու-
թյուն ի րա կա նաց նե լիս ան տառ նե րի պահ պա նու թյա նն ուղղ ված 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. թեև մե կ նա բան վող հոդ վա ծում ուղ ղա կի-



255Գ Լ� Խ 7

ո րեն նշ ված չէ, սա կայն ՀՀ ՎԻ ՎՕ-ի այս դրույ թը կի րա ռե լի է  
պե տա կան և հա ման քային սե փա կա նու  թյան ան տառ նե րու մ ան-
տա ռ օգ տա  գործ ման ի րա վունք տվող փաս տա թղ թե րում նշ ված 
նպա տակ նե րին և պա հա նջ նե րին չհա մա պա տաս խա նող ան-
տառ օգ տա գո րծ ման նկատ մա մբ:

 Սահ մա նե լով ան տա ռօգ տա գո րծ ման տե սակ նե րը (տե ՛ս ՀՀ ԱՕ 
հոդ ված 35)` ՀՀ ԱՕ-ն (ո րոշ թե րու թյուն նե րով) մի  ա ժա մա նակ ամ-
րագ րել է ան տա ռօգ տա գո րծ ման յու րա քան չյուր տե սա կի ի րա-
կա նաց ման ի րա վունք վե րա պա հող փաս տա թղ թե րը և դրա նց 
բո վան դա կու թյու նը, ո րո նք հա րկ ենք հա մա րում քն նար կել ըստ 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման տե սակ նե րի:

Բնա փայ տի մթեր ման և երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի 
մթեր ման ձևով ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վունք վե րա պա հող 
փաս տա թղ թե րն են ան տա ռօգ տա գո րծ ման պայ մա նա գի րը և ան-
տա ռա հատ ման տոմ սը, ո րոն ցով էլ սահ ման վում է ան տա ռօգ տա-
գոր ծո ղի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի շրջա նա կը: 
Ան տա ռա հատ ման տոմ սը, ո րը տր վում է ան տա ռային տն տե սու-
թյուն վա րող կազ մա կեր պու թյան կող մի ց ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
պայ մա նագ րի հի ման վրա, նե րա ռում է մթեր վող բնա փայ տի և 
երկ րոր դա կան ան տա ռա նյու թի քա նա կա կան և ո րա կա կան բնու-
թագ րե րը, դրա նց ար ժե քը և աշ խա տա նք նե րի կա տար ման ժամ-
կետ նե րը, ան տա ռա վե րա կա նգն ման և հա տա տե ղե րի մաքր ման 
աշ խա տա նք նե րի պայ ման նե րը, ո րոն ցից յու րա քան չյու րի խախ-
տու մը հի մք է ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա-
մար: 

ՀՀ ԱՕ 38-րդ հոդ վա ծը տար բե րա կում է կո ղմն  ա կի ան տա ռ օգ-
տա գո րծ ման հետ ևյալ տե սակ նե րը. (1) ոչ բնա փայ տային ան տա-
ռա նյու թի` պտուղ նե րի, հա տապ տուղ նե րի, ըն կույզ նե րի, սնկե րի, 
ու տե լի բույ սե րի և դե ղա բույ սե րի, տեխ նի կա կան հում քի մթե-
րում, ինչ պես նաև մե ղ վա նոց նե րի, փե թակ նե րի տե ղադ րում, 
խոտ հունձ և ա րա ծե ցում և (2) գյու ղա տն տե սա կան մշա կա բույ սե-
րի ա ճե ցում և պտ ղա հա տա պտ ղային, ըն կույզ նե րի և դե ղա բույ-
սե րի տն կա դաշ տե րի ստեղ ծում, ինչ պես նաև խո տհն ձի և ա րա-
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ծեց ման նպա տա կով ան տա ռային հո ղե րի օգ տա գոր ծում (տե ՛ս 
ԱՕ 38-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու  թյու  նը): Կո ղմն  ա կի ա նտառ օգ տա-
գո րծ ման ա ռա ջին տե սա կի դեպ քում կնք վում է ան տա ռօգ տա-
գո րծ ման պայ մա նա գիր, և ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող 
կազ մա կեր պու թյան կող մի ց տր վում է ան տա ռային տո մս, իսկ 
երկ րո րդ տե սա կն ի րա կա նաց վում է վար ձա կա լու թյան պայ մա-
նագ րի և ան տա ռային տոմ սի հի ման վրա: Կո ղմն  ա կի ան տառ-
օգ տա գո րծ ման ցան կա ցած տե սա կի ի րա կա նաց ման դեպ քում 
ան տա ռային տոմ ս ստա նա լու պա հան ջը բխում է ՀՀ ԱՕ մի  շա րք 
դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից: Ան տա ռային տոմ սը նե րա ռում է 
կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման տե սա կը, տա րած քը, ծա վալ-
նե րը, ժամկ  ե տը, ար ժե քը և այլ պայ ման ներ, ո րոն ցից յու րա քան-
չյու րի խախ տու մը հի մք է ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են-
թար կե լու հա մար:

Կեն դա նա կան աշ խար հի վե րար տադ րու թյան կազ մա կերպ -
ման և օգ տա գո րծ ման նպա տակ նե րով ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
ի րա վունք տվող փաս տա թղ թե րն են ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
պայ մա նագ իր ը և ան տա ռային տոմ սը, ո րոն ցով սահ ման վում են 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման պայ ման նե րը: Դրա նց խախ տու մը հի մք է 
ան տա ռօգ տա գոր ծո ղի նկատ մա մբ պա տաս խա նատ վու թյան մի -
ջոց կի րա ռե լու հա մար: 

Գի տա հե տա զո տա կան նպա տակ նե րով ան տառ նե րի և ան-
տա ռային հո ղե րի օգ տա գո րծ ման ի րա վունք տվող փաս տա թղ-
թե րն են գի տա հե տա զո տա կան նպա տակ նե րով ան տառ նե րի 
և ան տա ռային հո ղե րի օգ տա գո րծ ման պայ մա նա գի րը և ան-
տա ռային տոմ սը կամ ա ն տա ռա հատ ման տոմ սը` կախ ված նա-
խա տես վող հե տա զո տու թյուն նե րի և ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի 
բնույ թից: Ան տա ռօգ տա գո րծ ման այս տե սա կի դեպ քում ևս ան-
տա ռա հատ ման տոմ սը և ան տա ռային տոմ սն ու նեն նույն բո-
վան դա կու թյու նը, ինչ որ բնա փայ տի մթեր ման, երկ րոր դա յին 
ան տա ռա նյու թի մթեր ման և կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
դեպ քում:

Մշա կու թային, ա ռող ջա րա րա կան, սպոր տի, հա նգս տի և 
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զբո սա շր ջու թյան նպա տակ նե րով ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա-
վունք վե րա պա հող փաս տա թղ թե րն են ան տա ռօգ տա գո րծ ման 
պայ մա նա գի րը և( կամ) ան տա ռային հո ղե րի օգ տա գո րծ ման պայ-
մա նա գի րը` կախ ված նրա նից, թե ան տա ռօգ տա գոր ծո ղը ՀՀ ԱՕ 
41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում թվա րկ ված ինչ գոր ծու նե ու թյուն է 
ի րա կա նաց նում (տե ՛ս ՀՀ ԱՕ 41-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու  թյու  նը): 

Սու բյե կտ. թեև մե կ նա բան վող հոդ վա ծը որ պես սուբյե կտ հի-
շա տա կում է նաև պաշ տո նա տար ան ձա նց, սա կայն նկա րա -
գրված ի րա վա խախ տու մը չի առնչ վում պաշ տո նե ա կան դիր քի 
օգ տա գո րծ ման կամ չա րա շահ ման հետ, ուս տի ան կախ պաշ տո-
նից` ի րա վա խախ տում թույլ տված բո լոր ան ձի նք են թա կա են 
պա տաս խա նատ վու թյան որ պես քա ղա քա ցի ներ:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել մի  այն դի տա-
վո րու թյա մբ:

Հոդ ված 69. Ան տառ նե րի վե րա կա նգն ման և բա րե լավ ման, 
հա սու նա ցած բնա փայ տի ռե սուրս նե րի 
օգ տա գո րծ ման կա նոն նե րը խախ տե լը

Ան տառ նե րի վե րա կա նգն ման, ան տառ նե րի վի ճա կի և տե սա-
կային կազ մի  բա րե լավ ման, դրա նց ար դյու նա վե տու թյան բարձ -
րաց ման, ինչ պես նաև հա սու նա ցած բնա փայ տի ռե սուրս նե րի 
օգ տա գո րծ ման կա նոն նե րն ու հրա հա նգ նե րը խախ տե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում պաշ տո նա տար ան -
ձանց նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
հա րյու րա պա տի կի չա փով:

(69-րդ հոդ վա ծը փոփ.11.12.02 ՀՕ-495-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տն ան տառ նե րի պահ պա նու թյան 
ո լոր տի հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա տար վում է պաշ տո նա տար ան-
ձա նց կող մի ց ի րե նց լի ա զո րու թյուն նե րն (ի րա վունք նե րը և պար-
տա կա նու թյուն նե րը) ի րա կա նաց նե լիս թե րա նա լու, չկա տա րե լու  
կամ այլ կե րպ դրա նք խախ տե լու ձևով: 
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Սու բյե կտ. սույն զան ցա կազ մի  սուբյե կտ կա րող են լի նել ան-
տա ռային տն տե սու թյուն վա րող կազ մա կեր պու թյուն նե րի պաշ-
տո նա տար ան ձի նք, ով քեր աշ խա տան քային պայ մա նագ րով 
պար տա վո րու թյուն են կրում պահ պա նե լու ան տառ նե րի վե րա-
կա նգն ման, ան տառ նե րի վի ճա կի և տե սա կային կազ մի  բա րե-
լավ ման, դրա նց ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րաց ման, ինչ պես 
նաև հա սու նա ցած բնա փայ տային ռե սուրս նե րի օգ տա գո րծ ման 
կա նոն նե րը և կա տա րե լու հրա հա նգ նե րը: 

Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել մի  այն դի տա-
վո րու թյա մբ:

Հոդ ված 70. Պե տա կան ան տա ռային ֆոն դի հո ղե րում 
խոտ հա րք նե րը և ա րո տա հան դակ նե րը վն ա սե լը

Պե տա կան ան տա ռային ֆոն դի հո ղե րում խոտ հա րք նե րը և 
ա րո տա հան դակ նե րը վն ա սե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի 
նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա-
պա տի կից մի  նչև ութ սու նա պա տի կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար 
ան ձա նց նկատ մա մբ` հա րյու րա պա տի կից մի  նչև հա րյուր հիս նա-
պա տի կի չա փով:

(70-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տն ան տա ռային հո ղե րի պահ պա-
նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ՀՀ ՀՕ 25-րդ հոդ վա ծն ան տա ռային հո ղե-
րի կազ մում թվար կում է խոտ հա րք նե րը և ա րոտ նե րը134, ո րո նց 
օգ տա գոր ծու մը ՀՀ ԱՕ-ն հա մա րում է կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա-
գո րծ ման տե սակ: Իսկ կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման բո լոր 
տե սակ նե րն ի րա կա նաց վում են ան տա ռօգ տա գո րծ ման պայ մա-

134  ՀՀ ՎԻՎՕ եզրույթները չեն համապատասխանեցվել դրանից հետո ընդունված 
իրավական ակտերում գործածվող եզրույթներին: Արդյունքում ՎԻՎՕ-ում 
գործածվում է «արոտահանդակ» եզրույթը, իսկ ՀՀ ՀՕ-ում` «արոտ», սակայն 
դրանց մի ջև բովանդակային տարբերություն չկա:
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նագ րի կամ ան տա ռային հո ղե րի օգ տա գո րծ ման պայ մա նա գրի 
կամ ան տա ռային հո ղե րի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի և 
ան տա ռային տոմ սի հի ման վրա, ո րոն ցով սահ ման վում են օգ-
տա գո րծ ման պայ ման նե րը` ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան հա մա-
ձայն: 

Խոտ հա րք նե րն ու ա րո տա հան դակ նե րը կա րող են վն աս վել 
տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի երթ ևե կու թյան, ա նա սուն նե րի 
ա րա ծեց ման, հր դեհ նե րի, կա ռու ցա պատ ման աշ խա տա նք ներ 
ի րա կա նաց նե լու, ինչ պես նաև այլ ազ դե ցու թյուն նե րի ար դյուն-
քում: Այս զան ցա կազ մի  ի մաս տով վն ա սել նշա նա կում է խախ-
տել ա րոտ նե րի կամ խոտ հա րք նե րի ամ բող ջա կա նու թյու նը կամ 
մաս նա կի փչաց նել դրա նք, ին չի ար դյուն քում կն վա զի դրա նք 
նպա տա կային նշա նա կու թյա մբ օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու-
թյու նը:

 Սու բյե կտ. թեև մե կ նա բան վող հոդ վա ծը որ պես սուբյե կտ հի-
շա տա կում է նաև պաշ տո նա տար ան ձա նց, սա կայն նկա րա -
գրված ի րա վա խախ տու մը չի առնչ վում պաշ տո նա կան դիր քի 
օգ տա գո րծ ման կամ չա րա շահ ման հետ, ուս տի, ան կախ պաշ-
տո նից, ի րա վա խախ տում թույլ տված բո լոր ան ձի նք են թա կա են 
պա տաս խա նատ վու թյան որ պես քա ղա քա ցի ներ:  

Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել ինչ պես դի-
տա վո րու թյա մբ, այն պես էլ ան զգու շու թյա մբ: 

Հոդ ված 71. Ան տառ նե րում և պե տա կան ան տա ռային ֆոն դի 
ոչ ան տա ռա պատ հո ղե րում ինք նա կամ խոտ հունձ 
կա տա րե լն ու ա նա սուն ներ ա րա ծեց նե լը և (կամ) 
դրա նց կա նոն նե րը խախ տե լը

Ան տառ նե րում և պե տա կան ան տա ռային ֆոն դի ոչ ան տա ռա-
պատ հո ղե րում ինք նա կամ խոտ հունձ կա տա րե լն ու ա նա սուն-
ներ ա րա ծեց նե լը և (կամ) դրա նց կա նոն նե րը խախ տե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի 
նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա-
պա տի կից մի  նչև ութ սու նա պա տի կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար 
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ան ձա նց նկատ մա մբ` հա րյու րա պա տի կից մի  նչև հա րյուր հիս նա-
պա տի կի չա փով:

(71-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տը կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գոր-
ծում ի րա կա նաց նե լիս ան տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի պահ-
պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն 
են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է դրս ևոր վել հետ ևյալ այ լ-
ընտ րան քային ձևե րով կամ դրա նք կա րող են տե ղի ու նե նալ 
մի ա  ժա մա նակ:

 Ան տառ նե րում և պե տա կան ան տա ռային ֆոն դի ոչ ան-
տա ռա պատ հո ղե րում ինք նա կամ խոտ հունձ կա տա րե լն ու 
ա նա սուն ներ ա րա ծեց նե լը: Ան տա ռային հո ղե րում խոտ հունձ 
կա տա րե լը (խոտ հա րք նե րի օգ տա գոր ծու մը) և ա նա սուն նե րի 
ա րա ծե ցու մը կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման տե սակ ներ են և 
ի րա կա նաց վում են ան տա ռային հո ղե րի օգ տա գո րծ ման պայ մա-
նագ րի կամ ան տա ռային հո ղե րի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա-
գրի և ան տա ռային տոմ սի հի ման վրա: Հետ ևա բար՝ խոտ հուն ձը 
և ա նա սուն նե րի ա րա ծե ցու մը կհա մար վեն ինք նա կամ, ե թե կա-
տար վել են ա ռա նց կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վունք 
վե րա պա հող հա մա պա տաս խան փաս տա թղ թե րի: 

Ան տառ նե րում և պե տա կան ան տա ռային ֆոն դի ոչ ան-
տա ռա պատ հո ղե րում խոտ հունձ կա տա րե լու և ա նա սուն ներ 
ա րա ծեց նե լու կա նոն նե րը135 խախ տե լը: Սա վե րա բե րում է այն 
դեպ քե րին, երբ կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գոր ծումն  (խոտ հունձ և 

135 ՀՀ ԱՕ 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասը հղում է անում «Կողմն ակի անտառօգտա-
գործման կարգը հաստատելու մասին» պետական կառավարման լիազորված 
մարմն ի որոշմանը (դեռևս չի ընդունվել), որով պետք է հաստատվեին 
անտառօգտագործման կանոնները` ըստ կողմն ակի անտառօգտագործման 
տեսակների: ՀՀ ՎԻՎՕ մե կնաբանվող հոդվածի իմաստով կանոններ են 
նաև անտառային հողերի օգտագործման և(կամ) անտառային հողերի 
վարձակալության պայմանագրով և անտառային տոմսով սահմանված 
պայմանները:
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ա նա սուն նե րի ա րա ծե ցում) ի րա կա նաց վում է այն ան ձի կող մի ց, 
ով օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան տա ռային տն տե սու թյուն 
վա րող կազ մա կեր պու թյան հետ կն քել է ան տա ռային հո ղե-
րի օգ տա գո րծ ման կամ ան տա ռային հո ղե րի վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նա գիր և ստա ցել ան տա ռային տո մս, ո րով սահ ման վել 
են կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի ի րաց ման սահ-
ման նե րը: 
 

 Օ րի նակ՝ քա ղա քա ցի Պո ղո սյա նը օ րեն քով սահ ման ված կար գի 
պահ պան մա մբ ան տա ռային տն տե սու  թյու ն վա րող կազ մա կեր պու -
թյան հետ կն քել է ան տա ռային հո ղե րի օգ տա գո րծ ման պայ մա նա-
գիր և ստա ցել ան տա ռային տո մս խոտ հու նձ կա տա րե լու  հա մար: 
Խոտ հու նձ կա տա րե լիս Պո ղո սյա նը խախ տել է այդ նպա տա կի հա-
մար ի րեն հատ կաց ված տա րած քը և ժամկ  ետ նե րը:

Նշ ված խախ տումն  ե րը հի մք են քա ղա քա ցուն սույն հոդ վա-
ծով պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար:

Ա րար քը կհա մար վի ա վա րտ ված ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա-
վունք վե րա պա հող փաս տա թղ թե րում խոտ հունձ կա տա րե լու 
և ա նա սուն ներ ա րա ծեց նե լու վե րա բե րյալ ցան կա ցած կա նո նի 
խա խտ ման դեպ քում:

 Սու բյե կտ. թեև մե կ նա բան վող հոդ վա ծը որ պես սուբյե կտ հի-
շա տա կում է նաև պաշ տո նա տար ան ձա նց, սա կայն նկա րա -
գրված ի րա վա խախ տու մը չի առնչ վում պաշ տո նե ա կան դիր քի 
օգ տա գո րծ ման կամ չա րա շահ ման հետ, ուս տի ան կախ պաշ տո-
նից` ի րա վա խախ տում թույլ տված բո լոր ան ձի նք են թա կա են 
պա տաս խա նատ վու թյան որ պես քա ղա քա ցի ներ: 

Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել ինչ պես դի-
տա վո րու թյա մբ, այն պես էլ ան զգու շու թյա մբ:
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Հոդ ված 72. Ինք նագ լուխ վայ րի պտուղ ներ, ըն կույզ, սունկ, 
հա տապ տուղ հա վա քե լը

Ինք նագ լուխ վայ րի պտուղ ներ, ըն կույզ, սունկ, հա տապ տուղ 
և այլն հա վա քե լը այն ան տա ռա մա սե րում, որ տեղ դա ար գել ված 
է կամ թույ լա տր վում է մի  այն ան տա ռա տոմ սե րով` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի նկատ-
մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չա փով, իսկ 
պաշ տո նա տար ան ձա նց նկատ մա մբ` նվա զա գույն աշ խա տա-
վար ձի քսա նա պա տի կի չա փով:

 Վայ րի պտուղ ներ, ըն կույզ, հա տապ տուղ և այլն հա վա քե լը 
դրա նք հա վա քե լու հա մար սահ ման ված ժամկ  ետ նե րի և ե ղա-
նակ նե րի խա խտ մա մբ` 

ա ռա ջաց նում է նա խազ գու շա ցում կամ տու գան քի նշա նա կում 
քա ղա քա ցի նե րի նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա-
տա վար ձի հն գա պա տի կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար ան ձա նց 
նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի քսան-
հին գա պա տի կի չա փով:

(72-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, խմբ. 
08.04.09 ՀՕ-98-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Այս հոդ վա ծում նկա րա գր ված են եր կու ինք նու րույն զան ցա-
կազ մե ր, ո րո նց տար րե րը ներ կայաց վում են զու գա հեռ հա մա-
րա կալ մա մբ: 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մե  րի օբյեկ տը կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա-
գոր ծում ի րա կա նաց նե լիս ան տա ռային ռե սուրս նե րի պահ պա-
նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. 
1. ՀՀ ԱՕ 44-րդ հոդ վա ծն ամ րագ րում է քա ղա քա ցի նե րի ընդ հա-

նուր ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա վուն քը` մի  ա ժա մա նակ սահ մա-
նե լով դրա շր ջա նակ նե րը: Նշ ված հոդ վա ծի 1-ին մա սից հե տևում 
է, որ վայ րի պտուղ նե րի, ըն կույ զի, սն կի, հա տապ տուղ նե րի և 
այլ նի հա վա քու մը (ոչ բնա փայ տային ան տա ռա նյու թի մթե րում) 
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ա ռա նց թույլտ վու թյան կհա մար վի ի րա վա չափ, ե թե կա տար վել 
է. (1) պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյան ան տառ նե-
րում, որ տեղ դա ար գել ված չէ կամ չի պա հա նջ վում թույլտ վու-
թյուն, և (2) ան ձնա կան օգ տա գո րծ ման նպա տա կով (տե ՛ս նաև ԱՕ 
44 հոդ վա ծի մե կ նա բա նու  թյու  նը): Նշ ված պայ ման նե րից որ ևէ մե  կի 
խախ տու մը հի մք է ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
հա մար: 

Օբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր հատ կա նիշ է ի րա վա խա խտ-
ման կա տար ման վայ րը, այ սի նքն` ան տա ռա մա սը, որ տեղ դա 
ար գել ված է: Պար զե լու հա մար, թե արդյո ՞ք տվյ ալ ան տա ռա մա-
սում ար գել վում է136 ոչ բնա փայ տային ան տա ռա նյու թի մթե րու մը, 
ան հրա ժե շտ է ու սումն  ա սի րել պե տա կան լի ա զոր ված մա րմն  ի 
կող մի ց հաս տատ ված ան տառ կա ռա վար ման պլա նը: Ոչ բնա փայ-
տային ան տա ռա նյու թի մթե րու մը բո լոր դեպ քե րում ար գել վում է 
պե տա կան ար գե լոց նե րի սահ ման նե րում, ինչ պես նաև ազ գային 
պար կի ար գե լո ցային գո տում ընդ գրկ ված ան տա ռա մա սե րում: 
Ել նե լով պե տա կան ար գե լա վայ րե րի ստե ղծ ման նպա տակ նե-
րից` յու րա քան չյուր դեպ քում դրա կա նո նադ րու թյա մբ ևս կա րող 
է սահ մա նա փակ վել ան տա ռօգ տա գո րծ ման ռե ժի մը, այդ թվում 
նաև` ոչ բնա փայ տային ան տա ռա նյու թի մթեր ման մա սով (տե ՛ս 
«Բ նու  թյան հա տու կ պահ պան վող տա րա ծք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
16-րդ հոդ ված և 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս):  

Ի նչ վե րա բե րում է մե կ նա բան վող դրույ թի «… այն ան տա ռա-
մա սե րում, որ տեղ դա ար գել ված է կամ թու յ լա տր վու մ է ան տա ռա-
տոմ սե րով» ձևա կե րպ մա նը, ա պա պե տք է նշել, որ ո՛չ ՀՀ ԱՕ-ը, 
ո՛չ էլ դրա հի ման վրա ըն դուն ված ի րա վա կան ակ տե րը ոչ բնա-
փայ տային ան տա ռա նյու թի մթեր ման հա մար ան տա ռային տո մս 
ստա նա լու պա հան ջը պայ մա նա վո րում են մի  այն ան տա ռօգ տա-

136 Այս հոդվածի իմաստով «արգելել» բառը չպետք է ընկալվի բացարձակ իմաս -
տով. անտառկառավարման պլանն ուղղակիորեն արգելքներ չի պարու նակում, 
սակայն այն տասը տարվա կտրվածքով նախատեսում է անտառօգտագործման, 
անտառվերականգնման, անտառների պահպա նության, ինչպես նաև անտա-
ռային տնտեսության վարման հետ կապված աշխատանքների կատարման 
ծրագիրը:
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գո րծ ման նպա տա կով: Այս պես, ՀՀ ԱՕ 38-րդ և 44-րդ հոդ ված նե րի 
վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ ոչ բնա փայ տային ան տա ռա նյու թի 
մթե րու մը թույլտ վու թյան (ան տա ռօգ տա գո րծ ման պայ մա նագ րի 
և ան տա ռային տոմ սի) հի ման վրա կամ ա ռա նց դրա կա տա րե լու 
մի  ակ չա փա նի շն ան տա ռօգ տա գո րծ ման նպա տա կն է` ան ձնա-
կան օգ տա գո րծ ման հա մար կամ շա հու յթ ստա նա լու  հա մար (նշ ված 
նպա տակ նե րով պայ մա նա վոր ված է նաև մթեր վող ան տա ռա-
նյու թի ծա վա լը): Ա ռա ջի նի դեպ քում որ ևէ թույլտ վու թյուն չի պա-
հա նջ վում, իսկ երկ րո րդն ի րա կա նաց վում է ան տա ռային տն տե-
սու թյուն վա րող կազ մա կեր պու թյան հետ կնք ված պայ մա նագ րի 
և դրա հի ման վրա տր ված ան տա ռային տոմ սի հա մա ձայն:

 Մեկ նա բան վող զան ցա կազ մի  ի մաս տով պտուղ նե րի, ըն-
կույզ նե րի, սն կե րի, հա տապ տուղ նե րի և այլ նի հա վա քու մը հա-
մար վում է ինք նագ լուխ, ե թե կա տար վել է այն ան տա ռա մա սում, 
որ տեղ ար գել ված է (ան կախ ի րա վա խախ տի նպա տա կից` ան ձ-
նա կան օգ տա գո րծ ման կամ շա հույթ ստա նա լու հա մար) կամ կա-
տար վել է շա հույթ ստա նա լու նպա տա կով ա ռա նց ան տա ռային 
տոմ սի այն ան տա ռա մա սում, որ տեղ դա թույ լա տր վում է:

2. Պտուղ նե րի, հա տապ տուղ նե րի, ըն կույզ նե րի, սն կե րի, ու տե-
լի բույ սե րի և դե ղա բույ սե րի, ինչ պես նաև տեխ նի կա կան հում քի 
մթե րու մը` որ պես կո ղմն  ա կի բնօգ տա գո րծ ման տե սակ, ի րա կա-
նաց վում է ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող կազ մա կեր պու-
թյան հետ կնք ված պայ մա նագ րի և դրա հի ման վրա տր ված ան-
տա ռային տոմ սի հա մա ձայն, ո րը տա րած քից, ծա վալ նե րից և 
ար ժե քից բա ցի, սահ մա նում է նաև ժամկ  ե տը և պայ ման նե րը137: 
Կո ղմն  ա կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման դեպ քում մթեր ման ժամկ  ե տը 
և ե ղա նակ նե րը պար տա վոր են պահ պա նել նաև ընդ հա նուր ան-
տա ռօգ տա գոր ծում (ՀՀ ԱՕ 44-րդ հոդ ված) ի րա կա նաց նող ան -
ձինք: Այ նուա մե  նայ նիվ, ՀՀ ԱՕ 38-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հի ման 
վրա պե տա կան և հա մայն քային ան տա ռային հո ղե րում կո ղմն  ա-

137 ՀՀ ԱՕ 45-րդ հոդվածի 4-րդ մասն անտառային տոմսում արտացոլվող 
տվյ ալների ցանկում առանձին չի նշում եղանակների մասին, սակայն 
կողմն ակի անտառօգտագործման պայմանների ներքո պետք է հասկանալ 
նաև դրա եղանակները:
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կի ան տա ռօգ տա գո րծ ման կար գը, ո րը ի թի վս այլ պայ ման նե րի 
պե տք է նե րա ռեր նաև ան տա ռօգ տա գո րծ ման ժամկ  ետ նե րը և 
ե ղա նակ նե րը, դե ռևս չի հաս տատ վել: Սա կայն բո լոր դեպ քե րում 
գոր ծում է ՀՀ ԱՕ 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րա գր ված կա-
նո նը. ոչ բնա փայ տային ան տա ռա նյու թի մթե րումն  ան տա ռային 
հո ղե րում ի րա կա նաց վում է ա ռա նց ան տա ռին վն աս պատ ճա-
ռե լու: 

Այս զան ցա կազ մի  պար տա դիր հատ կա նիշ է ա րար քի կա-
տար ման վայ րը` այն ան տա ռա մա սը, որ տեղ ոչ բնա փայ տային 
ան տա ռա նյու թի մթե րու մը թույ լա տր վում է:

 Սու բյե կտ. թեև մե կ նա բան վող հոդ վա ծը որ պես սուբյե կտ հի շա-
տա կում է նաև պաշ տո նա տար ան ձա նց, սա կայն նկա րա  գրված 
ի րա վա խախ տումն  ե րը չեն առնչ վում պաշ տո նե ա կան դիր քի օգ-
տա գո րծ ման կամ չա րա շահ ման հետ, ուս տի ան կախ պաշ տո նից` 
ի րա վա խախ տում թույլ տված բո լոր ան ձի նք են թա կա են պա-
տաս խա նատ վու թյան որ պես քա ղա քա ցի ներ:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. այս հոդ վա ծում նկա րա գր ված եր կու ա րարք-
նե րն էլ կա տար վում են դի տա վո րու թյա մբ:

Հոդ ված 73. Ար տադ րա կան օբյե կտ նե րը շա հա գո րծ ման 
հա նձ նե լը ա ռա նց ան տա ռի վրա վն ա սա կար 
ազ դե ցու թյու նը կան խող կայա նք նե րի

Ան տառ նե րի վի ճա կի և վե րար տադ րու թյան վրա վն ա սա կար 
ազ դե ցու թյու նը կան խող կայա նք նե րով չա պա հով ված նոր և վե-
րա կա ռուց ված ձեռ նար կու թյուն ներ, ար տադ րա մա սեր, ագ րե-
գատ ներ, տրա նս պոր տային ու ղի ներ, կո մու նալ և այլ օբյե կտ ներ 
շա հա գո րծ ման հա նձ նե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում պաշ տո նա տար ան -
ձանց նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
հա րյուր հիս նա պա տի կի չա փով:

(73-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)
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 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տը տն տե սա կան գոր ծու նե ու-
թյուն ի րա կա նաց նե լիս ան տառ նե րի պահ պա նու թյա նն ուղղ ված 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ.  ՇՄԱՓ ինս տի տու տը կոչ ված է ա պա հո-
վե լու շր ջա կա մի  ջա վայ րի և դրա բա ղադ րիչ նե րի, այդ թվում` 
ան տառ նե րի պահ պա նու թյու նը կամ նվա զա գույ նի հա սց նե-
լու դրա նց վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը տն տե սա կան 
կամ այլ գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում: Շր ջա-
կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյա նն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե-
րը (այդ թվում` բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րը նվա զեց նող 
կայա նք նե րի տե ղադ րու մը)  սահ ման վում են ՀՀ ԲՆ կող մի ց 
տր ված փոր ձա քն նա կան եզ րա կա ցու թյա մբ և պար տա դիր են 
տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մար: Փոր ձա քն նու թյան են թա-
կա գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի ցան կը սահ ման ված է «Շր-
ջա կա մի  ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան փոր ձա քն նու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծով, իսկ «Շր ջա կա մի  ջա վայ րի 
վրա ազ դե ցու թյան փոր ձա քն նու թյան են թա կա նա խա տես վող 
գոր ծու նե ու թյուն նե րի սահ մա նային չա փե րի մա սին» ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան ո րոշ մա մբ ըստ ա ռան ձին ո լո րտ նե րի ամ րա գր-
ված են ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի նվա զա գույն շե մե  րը, 
ո րո նք գե րա զան ցե լու դեպ քում գոր ծու նե ու թյան տվյ ալ տե սա-
կը կա րող է ի րա կա նաց վել մի  այն դրա կան փոր ձա քն նա կան 
եզ րա կա ցու թյան առ կայու թյան պա րա գայում: Ար տադ րա կան 
կամ այլ հզո րու թյուն նե րի սահ մա նային չա փե րը գի տա կա նո-
րեն հիմն  ա վոր ված ցու ցա նիշ ներ են, և պե տք է են թադ րել, որ 
դրանք չգե րա զան ցե լու դեպ քում շր ջա կա մի  ջա վայ րի վրա բա-
ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը զգա լի չէ:

 Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի կի րա ռու թյան հա մար ան հրա ժե շտ է 
ըստ հա ջոր դա կա նու թյան պար զել հետ ևյալ հար ցե րը. (1) արդյո ՞ք 
գոր ծու նե ու թյան տվյ ալ տե սա կը են թա կա է ՇՄԱՓ-ի, (2) ե թե այո, 
ա պա արդյո ՞ք փոր ձա քն նա կան եզ րա կա ցու թյա մբ տն տես վա րող 
սուբյեկ տի հա մար նա խա տես վել է ան տառ նե րի վրա բա ցա սա-
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կան ազ դե ցու թյու նը կան խող կայա նք նե րի տե ղադ րում, (3) ե թե 
այո, կա տար վե ՞լ է արդյոք նշ ված պա հան ջը: 

Ե թե փոր ձա քն նա կան եզ րա կա ցու թյա մբ սահ ման վել է ան-
տառ նե րի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը կան խող կայան քի 
տե ղա դր ման պա հա նջ, և ար տադ րա կան օբյեկ տը շա հա գո րծ-
ման հա նձ նե լու պա հին այն կա տար ված չի ե ղել, ա պա հա մա-
պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձի նք են թա կա են պա տաս խա-
նատ վու թյան ան կախ ան տառ նե րին պատ ճառ ված փաս տա ցի 
վն ա սի առ կայու թյու նից:

 Սուբյե կտ. զան ցա կազ մի սուբյե կտ կա րող են լի նել ար-
տադ րա կան օբյե կտ ներ շա հա գոր ծող կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի (ի րա վա բա նա կան ան ձա նց) և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի 
այն պաշ տո նա տար ան ձի նք, ով քեր պար տա վո րու թյուն են 
կրում տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լիս է կո լո-
գի ա կան ան վտան գու թյան պա հա նջ նե րի պահ պան ման հա-
մար:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա տար վում է դի տա վո րու թյա մբ:

Հոդ ված 74. Ան տա ռը քի մի  ա կան և ռա դի ոակ տիվ 
նյու թե րով, ար տադ րա կան կեղ տաջ րե րով, 
ար դյու նա բե րա կան ար տա նե տումն  ե րով և 
ար տադ րա կան թա փոն նե րով վն ա սե լը

Ան տա ռը քի մի  ա կան և ռա դի ոակ տիվ նյու թե րով, ար տադ րա-
կան կեղ տաջ րե րով, ար դյու նա բե րա կան ար տա նե տումն  ե րով և 
ար տադ րա կան թա փոն նե րով աղ տո տե լը, ո րի հետ ևան քով ան-
տա ռը չո րա ցել կամ հի վան դա ցել է` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում պաշ տո նա տար ան -
ձանց նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
հա րյուր հիս նա պա տի կի չա փով:

(74-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տը տն տե սա կան գոր ծու նե ու-
թյուն ի րա կա նաց նե լիս ան տառ նե րի պահ պա նու թյան ո լոր տի 
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հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են, ո րո նց դեմ ոտնձ գում 
է ի րա վա խախ տը: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. քի մի  ա կան և ռա դի ոակ տիվ նյու թե րով, ար-
տադ րա կան կեղ տաջ րե րով, ար դյու նա բե րա կան ար տա նե տում-
նե րով և ար տադ րա կան թա փոն նե րով ան տա ռը կա րող է վն աս վել 
ինչ պես ար տադ րա կան կամ ար դյու նա բե րա կան օբյեկտ  նե րում 
տեխ նի կա կան ան սար քու թյուն նե րի, մաս նա գետ նե րի աշ խա-
տան քում թե րու թյուն նե րի, քի մի  ա կան և ռա դի ոակ տիվ նյու թեր 
և ար տադ րա կան թա փոն ներ փո խադ րող տրա նս պոր տային մի -
ջոց նե րից դրա նց ար տա հոս քի,  այն պես էլ տա րե րային ա ղետ նե-
րի հետ ևան քով: Սա կայն վեր ջին դեպ քում վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյուն կի րառ վել չի կա րող, քա նի որ բա ցա կայում է 
ի րա վա խա խտ ման սուբյեկ տը138: 

Օբյեկ տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նիշ նե րն են ան տա-
ռի վնաս ման ե ղա նակ նե րը (քի մի ա կան և ռա դի ոակ տիվ նյու-
թեր, ար տադ րա կան կեղ տաջ րեր, ար դյու նա բե րա կան ար-
տա նե տում ներ և ար տադ րա կան թա փոն ներ), ինչ պես նաև 
ա ռա ջա ցած հետ ևան քը` ան տա ռի չո րա ցում կամ հի վան դա ցում: 
Սա նշա նա կում է, որ այլ նյու թե րով ան տա ռի աղ տո տու մը չի 
կա րող հան գեց նել այս հոդ վա ծով պա տաս խա նատ վու թյան: 
Միև նույն ժա մա նակ պար տա դիր է հետ ևան քի առ կայու թյու-
նը` ան տա ռի չո րաց ման կամ հի վան դու թյան ձևով: Հա րկ է 
նկա տի ու նե նալ, որ չո րա ցու մը կամ հի վան դու թյու նը պե տք 
է լի նի զա նգ վա ծային, այ սի նքն՝ ընդ գր կի այն պի սի տա րա ծք, 
ո րը վնաս կպատ ճա ռի ան տա ռին` որ պես բնա կան հա մա լի-
րի:

 Սուբյե կտ. զան ցա կազ մի սուբյե կտ կա րող են լի նել ար տա-
դ րա կան օբյե կտ ներ շա հա գոր ծող կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
(ի րա  վա բա նա կան ան ձա նց) և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի այն 

138 Քանի որ արտադրական և արդյունաբերական օբյեկտները, ինչպես նաև 
տրանսպորտային մի ջոցները հանդիսանում են առավել վտանգի աղբյուր, 
ապա դրանց շահագործմամբ պատճառված վն ասը բոլոր դեպքերում ենթակա 
է հատուցման` անկախ մե ղքից: Մանրամասն տե՛ս ՀՀ Քաղ. օր. 1058-րդ հոդվածի 
մե կնաբանու թյու նը:
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պաշ տո նա տար ան ձի նք, ով քեր պար տա վո րու թյուն են կրում 
տն տե  սա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լիս է կո լո գի ա-
կան ան վտան գու թյան պա հա նջ նե րի պահ պան ման հա մար:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել ինչ պես դի-
տա վո րու թյա մբ, այն պես էլ ան զգու շու թյա մբ:

Հոդ ված 75. Ան տառ նե րը կեն ցա ղային մն ա ցուկ նե րով ու 
թա փոն նե րով աղ տո տե լը

Ան տառ նե րը կեն ցա ղային մն ա ցուկ նե րով և թա փոն նե րով աղ-
տո տե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի նկատ-
մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի-
կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար ան ձա նց նկատ մա մբ` հա րյու րա-
պա տի կի չա փով:

(75-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տն ան տառ նե րի պահ պա նու թյան 
ո լոր տի հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է դրս ևոր վել ան տառ նե-
րում մար դու կեն սա գոր ծու նե ու թյան կամ ար տադ րու թյան ար-
դյուն քում ա ռա ջա ցած թա փոն նե րը թող նե լով կամ տե ղադ րե լով: 
« Թա փոն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի139 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն. 
« Թա փոն նե րը ար տադ րու թյան կամ սպառ ման ըն թաց քում գոյա-
ցած հում քի, նյու թե րի, ար գա սիք նե րի, այլ ար տադ րան քի կամ 
մթեր քի մն ա ցո րդ նե րն են, ինչ պես նաև ապ րա նք նե րը (ար տա-
դ րա նք), ո րո նք կո րց րել են ի րե նց սկզբ նա կան սպա ռո ղա կան 
հատ կու թյուն նե րը»:

 Սու բյե կտ. թեև մե կ նա բան վող հոդ վա ծը որ պես սուբյե կտ հի-
շա տա կում է նաև պաշ տո նա տար ան ձա նց, սա կայն նկա րա -
գրված ի րա վա խախ տու մը չի առնչ վում պաշ տո նե ա կան դիր քի 
օգ տա գո րծ ման կամ չա րա շահ ման հետ, ուս տի ան կախ պաշ տո-

139  Ընդունվել է 24.11.2004, ուժի մե ջ է մտել 07.01.2005, ՀՀՊՏ 2004.12.28/72(371) 
Հոդ. 1480:
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նից` ի րա վա խախ տում թույլ տված բո լոր ան ձի նք են թա կա են 
պա տաս խա նատ վու թյան որ պես քա ղա քա ցի ներ:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել դի տա վո րու-
թյա մբ:

Հոդ ված 76. Պե տա կան ան տա ռային ֆոն դի հո ղե րում 
ճահ ճա կա լած տա րա ծք նե րի ու դրե նա ժային 
չո րաց ման ա ռու նե րի հա մա կար գե րն ու 
ճա նա պա րհ նե րը ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը

Պե տա կան ան տա ռային ֆոն դի հո ղե րում ճահ ճա կա լած տա-
րա ծք նե րի ու դրե նա ժային չո րաց ման ա ռու նե րի հա մա կար գե րն 
ու ճա նա պա րհ նե րը ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի նկատ-
մա մբ` սահ ման ված աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կից մի  նչև ութ-
սու նա պա տի կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար ան ձա նց նկատ մա մբ` 
հա րյու րա պա տի կից մի  նչև հա րյուր հիս նա պա տի կի չա փով:

(76-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տն ան տառ նե րի պահ պա նու թ-
յանն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել ան տա ռօգ տա-
գո րծ ման աշ խա տա նք ներ կա տա րե լիս կամ ան տառ նե րում շի նա-
րա րա կան աշ խա տա նք ներ կա տա րե լիս դրե նա ժային չո րաց ման 
ա ռու նե րի հա մա կար գե րն ու ճա նա պա րհ նե րն ան զգու շու թյա մբ 
վն ա սե լու կամ ոչն չաց նե լու կամ դրա նք դի տա վո րու թյա մբ շար-
քից դուրս բե րե լու ձևով` տեխ նի կա կան մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծ -
մա մբ կամ ա ռա նց դրա:

 Սու բյե կտ. զան ցա կազ մի  սուբյե կտ կա րող են լի նել ինչ պես 
քա ղա քա ցի նե րը, այն պես էլ պաշ տո նա տար ան ձի նք, ով քեր պա-
տաս խա նա տու են ան տառ նե րում դրե նա ժային չո րաց ման ա ռու-
նե րի հա մա կար գե րի և ճա նա պա րհ նե րի պահ պա նու թյան հա-
մար:
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Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել ինչ պես դի-
տա վո րու թյա մբ, այն պես էլ ան զգու շու թյա մբ:

Հոդ ված 77. Ան տա ռային ֆոն դում սահ մա նա փա կող 
ան տառ շի նա կան և այլ նշան նե րը ոչն չաց նե լը 
կամ վն ա սե լը

Ան տա ռային ֆոն դում սահ մա նա փա կող ան տառ շի նա կան և 
այլ նշան նե րը ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի նկատ-
մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ութ սու նա պա-
տի կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար ան ձա նց նկատ մա մբ` հա րյուր-
հիս նա պա տի կի չա փով:

(77-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տն ան տառ նե րի պահ պա նու թ-
յանն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ան տա ռային տն տե սու թյան վար ման նպա-
տակ նե րով ան տա ռա շի նա կան նա խագ ծին և ան տառ կա ռա վար-
ման պլա նին հա մա պա տաս խան ան տառ նե րում տե ղա դր վում 
են ան տա ռա շի նա կան նշան ներ` նշա նո ցա նային սյու ներ, քա-
ռա կու սային սյու ներ, նշա նա ձո ղեր, պի կե տային ցցեր, սահ մա-
նագ ծային նշան ներ (սյու ներ, բլուր ներ) և այլն (տե ՛ս ՀՀ գյու  ղա-
տն տե սու  թյան նա խա րա րի հրա մա նը «Ան տա ռային տն տե սու  թյան 
կա ռա վար ման պլան նե րի հրա հան գը հաս տա տե լու  մա սին»), ո րո նք 
թույլ են տա լիս տե ղան քում ամ րագ րել ան տառ պե տու թյուն նե րի 
սահ ման նե րը և պայ մա նա կա նո րեն ա ռա նձ նաց նել ան տա ռա մա-
սե րը: 

Ան տառա շի նա կան նշան նե րը կա րող են ոչն չաց վել կամ վն աս-
վել ան տա ռօգ տա գո րծ ման ի րա կա նաց ման, տրա նս պոր տային 
մի  ջոց նե րի տե ղա շար ժի և այլ նի հետ ևան քով: Ան տառ աշի նա կան 
նշան նե րի վն ա սու մ պե տք է հա մա րել նաև դրա նց տե ղա փո խու-
մը, քա նի որ այդ դեպ քում թեև նշա նը ֆի զի կա պես պահ պան վում 
է, սա կայն խա խտ վում է ան տա ռա շի նա կան նշան նե րի ցան ցը:
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 Սու բյե կտ. թեև մե կ նա բան վող հոդ վա ծը որ պես ա ռան ձին 
սուբյե կտ հի շա տա կում է նաև պաշ տո նա տար ան ձա նց, սա կայն 
նկա րա գր ված ի րա վա խախ տու մը չի առնչ վում պաշ տո նե ա կան 
դիր քի օգ տա գո րծ ման կամ չա րա շահ ման հետ, ուս տի ան կախ 
պաշ տո նից` ի րա վա խախ տում թույլ տված բո լոր ան ձի նք են թա-
կա են պա տաս խա նատ վու թյան որ պես քա ղա քա ցի ներ:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել ինչ պես դի-
տա վո րու թյա մբ, այն պես էլ ան զգու շու թյա մբ:

Հոդ ված 78. Ան տա ռի կեն դա նա կան աշ խար հին 
վն աս հա սց նե լը

Ան տա ռի կեն դա նա կան աշ խար հին վն աս հա սց նե լը` 
ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի 

նկատ մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա-
պա տի կից մի  նչև ութ սու նա պա տի կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար 
ան ձա նց նկատ մա մբ` հա րյու րա պա տի կից մի  նչև հա րյուր հիս նա-
պա տի կի չա փով:

(78-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տն ան տառ նե րի և ան տա ռային 
կեն սա բազ մազ անու թյան պահ պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա-
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. մե կ նա բան վող հոդ վա ծի կի րա ռու թյան հա-
մար ա ռա նց քային նշա նա կու թյուն ու նի « կեն դա նա կան աշ-
խար հին վն աս հա սց նել» ար տա հայ տու թյան բո վան դա կու թյան 
պար զա բա նու մը: « Կեն դա նա կան աշ խար հի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն. « Կեն դա նա կան աշ խար հը կեն դա նի-
նե րի (ա նող նա շա րա վոր և ող նա շա րա վոր) վայ րի տե սակ նե րի և 
դրանց հա մա կե ցու թյուն նե րի ամ բող ջա կա նու թյունն է»: Կեն դա-
նա կան աշ խար հին կա րող է վն աս պատ ճառ վել ինչ պես ա պօ րի-
նի որ սի, վեր ջին նե րիս հա մար կեր հան դի սա ցող ան տա ռա նյու թի 
մթեր ման, այն պես էլ նրա նց բնե րի ու բնադ րա վայ րե րի, մի գ րա-
ցի այի ու ղի նե րի ոչն չաց ման և այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան-
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քով: Վնաս ա սե լով պե տք է հաս կա նալ նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ար դյուն քում կեն դա նա կան աշ խար հի` որ պես ամ բող ջու թյան 
վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը, ին չի հետ ևան քով տու ժել 
են կեն դա նի նե րի պո պու լյ ա ցիա նե րը: Այ սի նքն՝ գո րծ նա կա նում 
հնա րա վոր է, որ ա ռա նձ նյակ նե րին վն ա սե լը կամ ոչն չաց նե լը 
վն աս չպատ ճա ռի կեն դա նա կան աշ խար հին: Խն դի րը նրա նում 
է, որ վե րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող մար մի ն նե րի հա մար 
գրե թե ան հնար է պար զել, թե արդյո՞ք յու րա քան չյուր դեպ քում 
ա ռան ձին կեն դա նուն ոչն չաց նե լը կամ վայ րի հա տապ տուղ նե րի 
մթե րու մը (ո րը կեր է կեն դա նի նե րի հա մար) վն աս պատ ճա ռում է 
ան տա ռային կեն դա նա կան աշ խար հին, թե՞ ոչ: Այդ իսկ պատ ճա-
ռով, այս հոդ վա ծի կի րառ ման պրակ տի կա գոյու թյուն չու նի140:

 Քա նի որ ան տառ նե րի կեն դա նա կան աշ խար հին կա րող է 
վն աս պատ ճառ վել նաև ա պօ րի նի որ սի հետ ևան քով, ան հրա -
ժեշտ է քն նար կել այս հոդ վա ծի հա րա բե րակ ցու թյու նը ՀՀ ՔՕ 294-
րդ հոդ վա ծի («Ա պօ րի նի որ սը») հետ, որն ամ րագ րում է մի  շա րք 
պայ ման ներ, ո րո նց առ կայու թյան դեպ քում ա րար քը կհա մար վի 
հան ցա գոր ծու թյուն: Հետ ևա բար, ան ձին սույն հոդ վա ծով վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար. (1) պատ-
ճառ ված վն ա սը չպե տք է գե րա զան ցի նվա զա գույն աշ խա տա-
վար ձի եր կու հա րյու րա պա տի կը, (2) որ սը չպե տք է կա տար ված 
լի նի վեր գետ նյա, օ դային (ուղ ղա թիռ, ինք նա թիռ, պա րա շյուտ 
և այլն) և ջրային մե  խա նի կա կան (մո տո րաց ված) տրա նս պոր-
տային մի  ջոց նե րից վայ րի կեն դա նի նե րին հե տա պն դե լով, պայ-
թու ցիկ նյու թե րի, գա զե րի, է լե կտ րա կան հո սան քի օգ տա գո րծ-
մա մբ կամ վայ րի կեն դա նի նե րի զա նգ վա ծային վն աս ման այլ 
ե ղա նակ նե րով կամ որ սի ի րա կա նաց ման ար գել ված այլ ձևե-
րով, մի  ջոց նե րով և գոր ծիք նե րով, (3) չպե տք է կա տար ված լի նի 

140 Ելնելով ապացուցման հարցում առաջացող բարդություններից` արդարացված 
կլինի ՀՀ ՎԻՎՕ-ում որպես զանցանքի առարկա նախատեսել ոչ թե «անտառի 
կենդանական աշխարհը», այլ «անտառի կենդանիներին», ինչը թույլ կտա 
որոշակիացնել հոդվածի բովանդակությունը և բարձրացնել կիրառման 
արդյունավետությունը: Նպատակահարմար է անտառների կենդանական 
աշխարհին վն աս պատճառելը ամրագրել որպես այս զանցակազմի  ծան-
րացնող հանգամանք:
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այն պի սի կեն դա նի նե րի և թռ չուն նե րի նկատ մա մբ, ո րո նց որսն 
ամ բող ջո վին ար գել ված է, և (4) չպե տք է կա տար ված լի նի որ սի 
ի րա կա նաց ման այլ սահ մա նա փա կումն  ե րի խա խտ մա մբ: Նշ ված 
պայ ման նե րից որ ևի մե  կի առ կայու թյան դեպ քում ա րար քը պե տք 
է ո րա կել որ պես հան ցա գոր ծու թյուն: 

Սու բյե կտ. թեև մե կ նա բան վող հոդ վա ծը որ պես ա ռան ձին 
սուբյե կտ հի շա տա կում է նաև պաշ տո նա տար ան ձա նց, սա կայն 
նկա րա գր ված ի րա վա խախ տումն  ե րը չեն առնչ վում պաշ տո նե ա-
կան դիր քի օգ տա գո րծ ման կամ չա րա շահ ման հետ, ուս տի ան-
կախ պաշ տո նից` ի րա վա խախ տում թույլ տված բո լոր ան ձի նք 
են թա կա են պա տաս խա նատ վու թյան որ պես քա ղա քա ցի ներ:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել ինչ պես դի-
տա վո րու թյա մբ, այն պես էլ ան զգու շու թյա մբ:

Հոդ ված 79. Հր կիզ ման կամ կրա կի հետ ան փույթ 
վար վե լու հետ ևան քով ան տառ նե րում ծա ռե րը, 
թփե րը, մատ ղա շը և մշա կա բույ սե րը ոչն չաց նե լը 
կամ վն ա սե լը

Հր կիզ ման կամ կրա կի հետ ան փույթ վար վե լու հետ ևան քով 
ան տառ նե րում ծա ռե րը, թփե րը, մատ ղա շը և մշա կա բույ սե րը 
ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը, ինչ պես նաև ան տառ նե րում ծա ռե րի 
ու թփե րի պահ պան ման և հատ ման կա նոն նե րը խախ տե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի նկատ-
մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ութ սու նա պա-
տի կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար ան ձա նց նկատ մա մբ` հա րյուր-
հիս նա պա տի կի չա փով:

(79-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, խմբ. 
15.06.06 ՀՕ-146-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տն ան տառ նե րի պահ պա նու թ-
յանն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է դրս ևոր վել հետ ևյալ այ լ-
ընտ րան քային ձևե րով:
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 Հր կիզ ման կամ կրա կի հետ ան փույթ վար վե լու հետ ևան քով 
ան տառ նե րում ծա ռե րը, թփե րը, մատ ղա շը և մշա կա բույ սե րը 
ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը: ՀՀ ԱՕ մի  շա րք դրույթ ներ ան տառ-
նե րում և ան տա ռային հո ղե րում հա կա հր դե հային ան վտան գու-
թյան կա նոն նե րի պահ պան ման պա հա նջ սահ մա նում են ինչ պես 
ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րող նե րի, այն պես էլ ան տառ նե րի 
սե փա կա նա տե րե րի և օգ տա գոր ծող նե րի (այդ թվում` ընդ հա նուր 
ան տա ռօգ տա գոր ծում ի րա կա նաց նող նե րի) հա մար: 

Հր կի զու  մը կա տար վում է ան տա ռային բու սա կա նու թյու նը 
ոչն չաց նե լու նպա տա կով, և ի րա վա խախ տը չա րամ տո րեն խախ-
տում է հա կա հր դե հային ան վտան գու թյան կա նոն նե րը: Կրա կի 
հետ ան փու յթ վար վե լու  հետ ևան քով ան տա ռում կա րող է հր դեհ 
բռնկ վել, ե թե, օ րի նակ, ժա մա նա կին չմար վի ան տա ռին հա րող 
տա րա ծք նե րում հնձ ված դաշ տե րում վառ ված կրա կը, կամ հան-
գս տի նպա տա կով ան տա ռում գտն վող քա ղա քա ցին չո րա ցած 
խո տի մե ջ նե տի ծխա խո տի մն ա ցոր դը և այլն:

 Գո րծ նա կան կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի սույն հոդ վա ծով 
նկա րա գր ված ա րար քի տա րան ջա տու մը ՀՀ ՔՕ 297-րդ հոդ վա-
ծով («Ան տառ նե րը ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը») նա խա տես ված 
ա րար քից: ՀՀ ՔՕ 297-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը պա տաս խա նա-
տվու թյուն է սահ մա նում կրա կի, պայ թու ցիկ նյու թե րի կամ ա ռա-
վել վտան գի այլ աղ բյու րի հետ ան զգույշ վար վե լու հե տևան-
քով ան տառ նե րի, ինչ պես նաև ան տա ռային ֆոն դի մե ջ չմտ նող 
տն կա րկ նե րը ոչն չաց նե լու կամ վն ա սե լու հա մար: Ե թե նշ ված 
ա րար քի ար դյուն քում պատ ճառ ված վն ա սը գե րա զան ցում է 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի եր կու հա րյու րա պա տի կը, ա պա 
ան ձը կեն թա րկ վի քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան, հա կա-
ռակ դեպ քում ան ձի նկատ մա մբ կկի րառ վի ՀՀ ՎԻ ՎՕ 79-րդ հոդ-
վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն:  

ՀՀ ՔՕ 297-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված ա րար-
քը («Ան տառ ներ, ինչ պես նաև ան տա ռային ֆոն դի մե ջ չմտ նող 
տնկարկ  ներ ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը, ո րը կա տար վել է հրդեհ-
ման կամ հան րավ տա նգ այլ ե ղա նա կով») բո վան դա կային 
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ա ռու մով նե րա ռում է ՀՀ ՎԻ ՎՕ 79-րդ հոդ վա ծով նկա րա գր ված 
ա րար քը (հր կիզ ման մա սով), և ե թե ՀՀ ՔՕ 297-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի կամ ՀՀ ՎԻ ՎՕ 79-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման հար ցը ո րո շե լու 
չա փա նի շը պատ ճառ ված վն ա սի մե  ծու թյունն է, ա պա այս դեպ-
քում օ րեն քը որ ևէ չա փա նիշ չի սահ մա նել: Այ սի նքն, օ րե նսդ րի 
ան հետ ևո ղա կա նու թյան ար դյուն քում մի և նույն ա րար քը կա տա-
րե լու հա մար սահ ման վել է ինչ պես քրե ա կան, այն պես էլ վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն: Ստե ղծ ված վի ճա կում ան հրա-
ժե շտ է ղե կա վար վել «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
24-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սով և ան ձի նկատ մա մբ կի րա ռել վար-
չա կան տու գա նք` որ պես ա ռա վել մե  ղմ պատ ժա տե սակ:

Ան տառ նե րում ծա ռե րի ու թփե րի պահ պան ման և հատ ման 
կա նոն նե րը խախ տե լը: Այս կա նոն նե րն ամ րա գր ված են «Ար-
տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րում ան տառ վե րա  կանգ-
ն ման հա տումն  ե րի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նե լու մա-
սին», «Խ նամ քի և սա նի տա րա կան հա տումն  ե րի ի րա կա նաց ման 
կար գը սահ մա նե լու մա սին» և «Ան տա ռային ծա ռա տե սակ նե րի 
հատ ման տա րի քը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
ո րո շումն  ե րում: Թվա րկ ված ի րա վա կան ակ տե րի պա հա նջ նե րի 
խախ տու մը հի մք է ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
հա մար:

 Սու բյե կտ. թեև մե կ նա բան վող հոդ վա ծը որ պես սուբյե կտ հի-
շա տա կում է նաև պաշ տո նա տար ան ձա նց, սա կայն նկա րա -
գրված ի րա վա խախ տու մը չի առնչ վում պաշ տո նե ա կան դիր քի 
օգ տա գո րծ ման կամ չա րա շահ ման հետ, ուս տի ան կախ պաշ տո-
նից` ի րա վա խախ տում թույլ տված բո լոր ան ձի նք են թա կա են 
պա տաս խա նատ վու թյան որ պես քա ղա քա ցի ներ:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. նկա րա գր ված ա րար քի բո վան դա կու թյու-
նը կազ մող տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ կա րող են կա տար վել 
մի  այն մե ղ քի որ ևէ ձևով: Օ րի նակ, հր կի զու  մն  ան տառ նե րում 
ծա ռե րը, թփե րը, մատ ղա շը և մշա կա բույ սե րը ոչն չաց նե լուն 
ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն է և կա տար վում է մի  այն դի տա վո րու-
թյա մբ, իսկ կրա կի հետ ան փու յթ վար վե լը` մի  այն ան զգու շու-
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թյա մբ: Ծա ռե րի ու  թփե րի պահ պան ման և հատ ման կան նո նե-
րը  կա րող են խա խտ վել ինչ պես դի տա վո րու թյա մբ, այն պես էլ 
ան զգու շու թյա մբ:

Հոդ ված 791.  Ան տառ նե րում հր դե հային ան վտան գու թյան 
նոր մա տիվ փաս տա թղ թե րի  պա հա նջ նե րը 
խախ տե լը

Ան տառ նե րում հր դե հային ան վտան գու թյան նոր մա տիվ փաս-
տա թղ թե րի պա հա նջ նե րը խախ տե լը, ո րի հետ ևան քով ան տա ռը 
հր դեհ վել է, կամ հր դե հը տա րած վել է զգա լի մա կե րե սի վրա` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի նկատ-
մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի-
կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար ան ձա նց նկատ մա մբ` հա րյու րա-
պա տի կի չա փով:

(79 1  հոդ վա ծը լրաց. 15.06.06 ՀՕ-146-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցան քի օբյեկ տն ան տառ նե րի պահ պա նու թյա նն 
ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ան տառ նե րում հր դե հային ան վտան գու թյան 
կա նոն նե րն ամ րա գր ված են «ՀՀ ան տառ նե րում հր դե հային ան-
վտան գու թյան կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան ո րոշ մա մբ: Հա րկ է նշել, սա կայն, որ հի շյալ կար գի պա-
հա նջ նե րի յու րա քան չյուր խախ տում չէ, որ կա րող է հան գեց նել 
սույն հոդ վա ծով պա տաս խա նատ վու թյան: Զան ցան քի օբյեկ տիվ 
կող մի  պար տա դիր հատ կա նիշ է հր դե հային ան վտան գու թյան 
նոր մա տիվ փաս տա թղ թե րի պա հա նջ նե րը խախ տե լու հետ ևան-
քը, այն է` ան տա ռի հր դեհ վե լը կամ հր դե հի տա րած վե լը զգա լի մա-
կե րե սի վրա: 

Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի և ՀՀ ՔՕ 297-րդ հոդ վա ծի («Ան-
տառ նե րը ոչն չաց նե լը և վն ա սե լը») 1-ին մա սի կի րառ ման հար-
ցը ո րո շե լու հա մար ան հրա ժե շտ է պար զել պատ ճառ ված վն ա սի 
չա փը. ե թե այն չի գե րա զան ցում նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
եր կու հա րյու րա պա տի կը, ա պա ան ձը պա տաս խա նատ վու թյան 
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կեն թա րկ վի ՀՀ ՎԻ ՎՕ 791 հոդ վա ծով, հա կա ռակ դեպ քում` ՀՀ ՔՕ 
297-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով:

 Սու բյե կտ. զան ցան քի սուբյե կտ կա րող են լի նել ինչ պես քա-
ղա քա ցի նե րը, այն պես էլ ան տառ նե րում հր դե հային ան վտան-
գու թյան կան ո ննե րին հետ ևե լու պար տա կա նու թյուն կրող պաշ-
տո նա տար ան ձի նք:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել ինչ պես դի-
տա վո րու թյա մբ, այն պես էլ ան զգու շու թյա մբ:

Հոդ ված 94. Պե տու թյան կող մի ց հա տուկ պահ պան վող 
բնա կան օբյե կտ նե րի պահ պա նու թյան 
կա նոն նե րը և ռե ժի մը խախ տե լը

Պե տու թյան կող մի ց հա տուկ պահ պան վող բնա կան օբյե կտ-
նե րի պահ պա նա կան ռե ժի մը և ար գե լոց նե րի, ար գե լա վայ րե րի, 
ան տա ռա գո տի նե րի, ազ գային և բնա կան զբո սայ գի նե րի ներ քին 
կար գի կա նոն նե րը խախ տե լը, կամ էլ բնու թյան պահ պան վող 
օբյե կտ նե րը ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը, ինչ պես նաև ար գե լոց նե-
րում և հա տուկ պահ պան վող մյուս տե րի տո րի ա նե րում կեն դա-
նա կան աշ խար հից օգտ վե լու սահ ման ված կար գը խախ տե լը` 

ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում քա ղա քա ցի նե րի նկատ-
մա մբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ութ սու նա պա-
տի կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար ան ձա նց նկատ մա մբ` հա րյուր-
հիս նա պա տի կի չա փով:

(94-րդ հոդ վա ծը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. զան ցա կազ մի  օբյեկ տը բնա կան օբյե կտ նե րի և ԲՀՊՏ-
նե րի պահ պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րն են, ո րո նց դեմ ոտնձ գում է ի րա վա խախ տը: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է դրս ևոր վել հետ ևյալ այ լը ն-
տ րան քային ձևե րով:

Պե տու թյան կող մի ց հա տուկ պահ պան վող բնա կան օբյե կտ նե-
րի պահ պա նա կան ռե ժի մը և ար գե լոց նե րի, ար գե լա վայ րե րի, ան-
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տա ռա գո տի նե րի, ազ գային և բնա կան զբո սայ գի նե րի141 ներ քին 
կար գի կա նոն նե րը խախ տե լը. «Բ նու թյան հա տուկ պահ պան վող 
տա րա ծք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն` բնա կան օբյե կտ ներ 
են բնա կան է կո հա մա կար գե րն ու դրա նց ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե-
րը` ջրային ռե սուրս ներ (ս տո րե րկ րյա ջրեր, գե տեր, լճեր, ջր վեժ ներ, 
աղ բյուր ներ, ճա հիճ ներ), հրաբ խային գոյա ցու թյուն նե րը, ժայ ռային 
մե ր կա ցումն  ե րը, ռե լի ե ֆի հող մա հար ման ձևե րը, բու սա կան և կեն-
դա նա կան աշ խար հի ա ռան ձին օբյե կտ նե րը: ՀՀ գոր ծող օ րե նսդ րու-
թյա մբ պե տու թյան կող մի ց հա տուկ պահ պան վող բնա կան օբյե կտ-
նե րն ընդ գրկ ված են ԲՀՊՏ-նե րի կազ մում:  ԲՀՊՏ-նե րի` պե տա կան 
ար գե լոց նե րի, պե տա կան ար գե լա վայ րե րի, ազ գային պար կե րի և 
բնու թյան հու շար ձան նե րի ռե ժիմն  ե րը սահ ման ված են  «Բ նու թյան 
հա տուկ պահ պան վող տա րա ծք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով և դրա 
հի ման վրա ըն դուն ված յու րա քան չյուր հա տուկ պահ պան վող տա-
րած քի կա նո նադ րու թյա մբ, իսկ բնու թյան հու շար ձան նե րի պահ-
պա նու թյան ռե ժի մը` ան ձնագ րով: ԲՀՊՏ-նե րի ռե ժի մի ն վե րա բե րող 
դրույթ ներ կա րող են ամ րա գր ված լի նել նաև կա ռա վար ման պլան-
նե րով: Նշ ված ակ տե րով սահ ման ված կա նոն նե րից յու րա քան չյու րի 
խախ տու մը, ան կախ հետ ևա նք նե րի ա ռա ջա ցու մի ց, հի մք է ան ձին 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար:

Բնու թյան պահ պան վող օբյե կտ նե րը ոչն չաց նե լը կամ վն ա-
սե լը դրս ևոր վում է դրա նց պահ պա նու թյան ռե ժի մի  խա խտ ման 
ձևով, սա կայն այս պա րա գայում օ րեն քը պար տա դիր է հա մա րում 
հետ ևան քի առ կայու թյու նը, այ սի նքն` այդ օբյե կտ նե րի ոչնչա ցու-
մը142 կամ վն ա սու մը: 

141 ՀՀ գործող օրենսդրությանը հայտնի չէ ազգային և բնական զբոսայգիների 
հասկացությունը, հետևաբար այդ մասով ՀՀ ՎԻՎՕ 94-րդ հոդվածը կիրառվել 
չի կարող: Ճիշտ է, ««Սևան» ազգային զբոսայգի ստեղծելու մասին» Հայկական 
կոմկ ուսի և Հայկական ՍՍՀ մի նիստրների խորհրդի որոշումը (14.03.1978թ., 
N125) դեռևս ուժը կորցրած չի ճանաչվել, սակայն այդ զբոսայգու տարածքը 
ներկայումս ընդգրկված է «Սևան» ազգային պարկի սահմաններում, և դրա 
նկատմամբ գործում է ազգային պարկի իրավական ռեժիմը:

142 Բնության պահպանվող օբյեկտները հնարավոր չէ ֆիզիկապես ոչնչացնել. 
սույն հոդվածում օրենսդիրը նկատի է ունեցել այդ օբյեկտների այն հատ-
կանիշների ամբողջության կորուստը, որոնցով պայմանավորված է բնության 
պահպանվող օբյեկտի կարգավիճակը:
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Մեկ նա բան վող հոդ վա ծում նկա րա գր ված վե րո հի շյալ եր կու 
ա րա րք նե րի ար դյուն քում պատ ճառ ված վն ա սի չա փը հիմք է 
սույն հոդ վա ծի կամ ՀՀ ՔՕ 298-րդ հոդ վա ծի («Բ նու թյան հա տուկ 
պահ պան վող տա րա ծք նե րի ռե ժի մը խախ տե լը») կի րառ ման 
հար ցը պար զե լու հա մար: Ե թե պատ ճառ ված վն ա սն է ա կա ն143 
է, ա պա ան ձը են թա կա է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան, 
հա կա ռակ դեպ քում կի րառ վում է վար չա կան պա տաս խա նա-
տվու թյուն:

Ար գե լոց նե րում և հա տուկ պահ պան վող մյուս տե րի տո-
րի ա նե րում կեն դա նա կան աշ խար հից օգտ վե լու սահ ման ված 
կար գը խախ տե լը: « Կեն դա նա կան աշ խար հի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 23-րդ հոդ վա ծը թվար կում է կեն դա նա կան աշ խար հի օգ տա-
գո րծ ման հետ ևյալ տե սակ նե րը. ա) գյու ղա տն տե սա կան նպա-
տակ նե րով (սե լեկ ցի ա, հո ղա ռա ջա ցում), բ) ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րով (որ սոր դու թյուն, ձկ նոր սու թյուն, հա վաք, այդ 
թվում` կեն դա նի նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ար գա սիք նե րի 
հա վաք և մթե րում), գ) սո ցի ա լա կան (նե րա ռում է սի րո ղա կան 
որ սը և ձկ նոր սու թյու նը), բնա պահ պա նա կան և գե ղա գի տա-
կան նպա տակ նե րով, և դ) գի տա հե տա զո տա կան և կր թա կան 
նպա տակ նե րով: Կեն դա նա կան աշ խար հի օգ տա գո րծ  ման նշ-
ված տե սակ նե րի ի րա կա նաց ման կար գե րը սահ ման ված են 
« Կեն դա նա կան աշ խար հի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, «Որ սի և որ-
սոր դա կան տն տե սու թյան վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով, «ՀՀ 
տա րած քում կեն դա նի նե րի սի րո ղա կան որ սի և ձկ նոր սու թյան, 
ձկ նոր սու թյան և որ սի օբյե կտ չհան դի սա ցող կեն դա նի նե րի որ-
սի կա տար ման կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան ո րոշ մա մբ144, «Որ սի կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» 
ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րի հրա մա նո վ145, «ՀՀ-ում 

143 Նկարագրված արարքի համար ՀՀ ՎԻՎՕ 94-րդ հոդվածի կամ ՀՀ ՔՕ 298-րդ 
հոդվածի կիրառման հարցը որոշելու պայմանը էական վն աս պատճառելն է, 
սակայն ՀՀ ՔՕ-ն այս հանցագործության համար չի սահմանել էական վն ասի 
շեմը, ինչը պրակտիկայում լուրջ խնդիրներ է առաջացնում:

144 Ընդունվել է 08.04.2004թ., ուժի մե ջ է մտել 12.06.2004թ., ՀՀՊՏ 2004.06.02/29(328) 
Հոդ. 692:

145 Ընդունվել է 15.01.2009թ., ուժի մե ջ է մտել 26.02.2009թ., ՀՀԳՏ 
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որ սոր դու թյան հա մար նա խա տես ված նշա նա ռու թյան հար մա-
րա նք նե րի օգ տա գո րծ ման ու վա ճառ քի կար գը հաս տա տե լու 
մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մա մբ146: Ել նե լով ԲՀՊՏ-նե րի 
ռե ժի մի ց, ինչ պես նաև պահ պան վող օբյե կտ նե րի հա մար բա րե-
ն պա ստ պայ ման ներ ստեղ ծե լու նկա տա ռումն  ե րից` վե րո հի շյալ 
ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կեն դա նա կան աշ խար հի 
օգ տա  գործ ման ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել: Օ րի-
նակ, «Բ նու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րա ծք նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծը պե տա կան ար գե լո ցի տա րած քում 
ար գե լում է` բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հի ներ կայա-
ցու ցիչ նե րի բնա կու թյան մի  ջա վայ րի պայ ման նե րի խախ տու մը, 
որ սոր դու թյու նը և ձկ նոր սու թյու նը, կեն դա նի նե րի և բույ սե րի 
նոր տե սակ նե րի, կեն սա տեխ նո լո գի ա նե րի մի  ջո ցով ստաց-
ված գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված օր գա նի զմն  ե րի ներ մու ծու մը 
և օգ տա գոր ծու մը, ինչ պես նաև ա ռան ձին տե սակ նե րի քա նա-
կի մե  ծաց ման կամ պա կա սեց ման նպա տա կով տար վող որ ևէ 
աշ խա տա նք: Պե տա կան ար գե լո ցի տա րած քում կեն դա նա կան 
աշ խար հի օգ տա գոր ծու մը թույ լա տր վում է բա ցա ռա պես գի տա-
կան ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի նպա տա կով` ա ռա նց բնա կան 
գոր ծըն թաց նե րին մի  ջամ տե լու: Նույն օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծը 
ռե ժի մի  սահ մա նա փա կումն  եր է նա խա տե սում ազ գային պար կի 
ար գե լո ցային, ռեկ րե ա ցի ոն և տն տե սա կան գո տի նե րի հա մար:

ԲՀՊՏ-ում կեն դա նա կան աշ խար հի օբյե կտ նե րի օգ տա գո րծ-
ման կա նոն նե րի խախ տու մը, ան կախ վն ա սի առ կայու թյու նից, 
հի մք է ան ձին այս հոդ վա ծով պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու հա մար:

 Սու բյե կտ. թեև մե կ նա բան վող հոդ վա ծը որ պես ա ռան ձին 
սուբյե կտ հի շա տա կում է նաև պաշ տո նա տար ան ձա նց, սա կայն 
նկա րա գր ված ի րա վա խախ տու մը չի առնչ վում պաշ տո նե ա կան 
դիր քի օգ տա գո րծ ման կամ չա րա շահ ման հետ, ուս տի ան կախ 

2009.02.16/6(324):
146 Ընդունվել է 20.04.2000թ., ուժի մե ջ է մտել 28.04.2000թ., ՀՀՊՏ 

2000.04.28/8(106):
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պաշ տո նից` ի րա վա խախ տում թույլ տված բո լոր ան ձի նք են թա-
կա են պա տաս խա նատ վու թյան որ պես քա ղա քա ցի ներ:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել ինչ պես դի-
տա վո րու թյա մբ, այն պես էլ ան զգու շու թյա մբ:
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ՀՀ-ը, սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով ճա նա չե լով յու  րա քան չյու -
րի` ա ռո ղջ և բա րեն պա ստ շր ջա կա մի  ջա վայ րու մ ապ րե լու  ի րա վու ն-
քը, օ րե նսդ րու  թյա մբ սահ մա նել է նաև հի շյալ ի րա վու ն քի ի րա ցու մն  
ա պա հո վող հա մա պա տաս խան ե րաշ խիք ներ: Ա ռո ղջ և բա րեն պա ստ 
շր ջա կա մի  ջա վայ րու մ ապ րե լու  ի րա վու ն քի ի րաց ման կար ևո րա գու յն 
նա խա պայ ման նե րից մե  կն այդ մի  ջա վայ րի` որ պես ամ բող ջու  թյան, 
ինչ պես նաև դրա ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի (հո ղեր, ջրեր, ըն դե րք, 
ան տառ ներ, կեն դա նա կան և բու  սա կան աշ խա րհ, մթ նո լոր տային օդ 
և այլն) քա նա կա կան և ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի պահ պա նու մն  ու  
բա րե լա վու մն  է, այ սի նքն՝ է կո լո գի ա կան ան վտան գու  թյան ա պա հո-
վու  մը: Ի րա վու ն քի տե սան կյ ու  նից արժ ևո րե լով շր ջա կա մի  ջա վայ րի 
ան վտան գու  թյան ա պա հով ման կա պակ ցու  թյա մբ ա ռա ջա ցող հա-
սա րա կա կան հա րա բե րու  թյու ն նե րը` այս բնա գա վա ռի ա ռա վել մե ծ 
հան րային վտան գա վո րու  թյու ն ու  նե ցող ի րա վա խախ տու մն  ե րի հա-
մար նա խա տես վու մ է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու  թյու ն:

Շր ջա կա մի  ջա վայ րի ան վտան գու  թյան դեմ ու ղղ ված հան ցա-
գոր ծու  թյու ն նե րը նա խա տես ված են ՀՀ ՔՕ 27-րդ գլ խու մ, ո րո նց 
թվից Ու ղե ցու յ ցի այս մա սու մ ներ կայաց ված հան ցա գոր ծու  թյու ն նե րն 
առնչվու մ են ան տառ նե րի պահ պա նու  թյան բնա գա վա ռին: Այդ հան-
ցա գոր ծու  թյու ն նե րի հա մար մե  ղա վոր ճա նաչ ված ան ձա նց նկատ -
մամբ կա րող են կի րառ վել հետ ևյալ պատ ժա տե սակ նե րը` տու  գա նք, 
ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու  կամ ո րո շա կի գոր ծու  նե-
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ու  թյա մբ զբաղ վե լու  ի րա վու ն քից զր կու մ, կա լա նք, ո րո շա կի 
ժամկ  ե տով ա զա տա զր կու մ: Ընդ ո րու մ, հան ցա նք կա տա րած ան-
ձի նկատ մա մբ որ ևէ պատ ժա տե սա կի  (պատ ժա տե սակ նե րի) կի րա-
ռու  մը նրան չի ա զա տու մ պատ ճառ ված վն ա սը հա տու  ցե լու  պար տա-
կա նու  թյու  նից:

Ք րե ա կան պա տաս խա նատ վու  թյու ն կա րող է ա ռա ջա նալ բա-
ցա ռա պես ՀՀ ՔՕ-ով նա խա տես ված ա րա րք կա տա րե լու  հա մար: 
Այլ կե րպ ա սած` ե թե այս կամ այն ա րար քը նա խա տես ված չէ ՀՀ 
ՔՕ-ով, ան կախ դրա հան րային վտան գա վո րու  թյան աս տի ճա նից և 
պատ ճառած վն ա սի չա փից, այն չի կա րող հա մար վել հան ցա գոր ծու -
թյու ն և հան գեց նել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու  թյան: Ան ձը քրե-
ա կան պա տաս խա նատ վու  թյան կա րող է են թա րկ վել մի  այն դա տա-
կան կար գով:

Ս տո րև բեր վու մ են մի  շա րք հաս կա ցու  թյու ն ներ, ո րո նք ա ռա նց-
քային նշա նա կու  թյու ն ու  նեն բո լոր հան ցա կազ մե  րի մե կ նա բա նու -
թյան տե սան կյ ու  նից:

 Հան ցա գոր ծու  թյու ն հա մար վող ա րա րք նե րը ՀՀ ՔՕ-ու մ նա խա-
տես ված են հան ցա կազ մի   ձևով, ո րը հան ցա գոր ծու  թյան` օ րեն քով 
ամ րա գր ված է ա կան հատ կա նիշ նե րի հա մա կա րգ է, և թու յլ է տա լիս 
այս կամ այն ա րար քը (գոր ծո ղու  թյու  նը կամ ան գոր ծու  թյու  նը) ո րա կել 
որ պես հան ցա գոր ծու  թյու ն ու  ան ձին են թար կել քրե ա կան պա տաս-
խա նատ վու  թյան: 

Հա նցա կազ մի  տար րե րն են.
- օբյեկ տը. հան ցա կազ մի  օբյե կտ են հա մար վու մ օ րեն քով պաշտ -

պան վող այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու  թյու ն նե րը, ո րո նց դեմ 
ոտնձ գու մ է հան ցա գոր ծը (օ րի նակ` ՀՀ ՔՕ-ից Ու ղե ցու յ ցու մ ընդ-
գրկ ված հան ցա կազ մե  րի օբյե կտ են հա մար վու մ շր ջա կա մի  ջա վայ-
րի պահ պա նու  թյան, բնաչ կու  թյան է կո լո գի ա կան ան վտան գու  թյան 
ա պա հով ման, բնա կան ռե սու րս նե րի ռա ցի ո նալ օ գտա գո րծ ման 
ո լոր տի հա սա րա կա կան հա րա բե րու  թյու ն նե րը),

- օբյեկ տիվ կող մը. հան ցա գոր ծու  թյան օբյեկ տիվ կող մն  ա րար-
քի ար տա քին կող մը (դրս ևո րու  մը) բնու  թագ րող ՀՀ ՔՕ-ով նա խա-
տես ված հատ կա նիշ նե րի հա մա կա րգ է: Օբյեկ տիվ կող մի  հիմն  ա կան 
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հատ կա նիշ նե րն են ա րա րք նե րի հան րային վտան գա վո րու  թյու  նը, 
հա կաի րա վա կա նու  թյու  նը, ա րար քի և հետ ևա նք նե րի մի  ջև պատ-
ճա ռա կան կա պը: Ել նե լով հան ցա կազ մի  ա ռա նձ նա հատ կու  թյու ն նե-
րից` օբյեկ տիվ կող մի  հատ կա նիշ ներ կա րող են լի նել նաև ա րար քի 
կա տար ման ե ղա նա կը, ժա մա նա կը, վայ րը և այլն: Օ րի նակ՝ ՀՀ ՔՕ 
297-րդ հոդ վա ծի («Ան տառ նե րը ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը») 2-րդ 
մա սը որ պես օբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր հատ կա նիշ նա խա տե սու մ 
է հան ցան քի կա տար ման ե ղա նա կը` հր դեհ ման կամ հան րա վտա նգ 
այլ ե ղա նա կով ան տառ նե րը, ինչ պես նաև ան տա ռային ֆոն դի մե ջ 
չմտ նող տն կա րկ նե րը ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը,

- սու բյե կտ. հան ցա գոր ծու  թյան սու բյե կտն այն ֆի զի կա կան ան ձն 
է, ով կա տա րել է ՀՀ ՔՕ-ով նա խա տես ված ա րա րք: Այս գլ խի շր ջա-
նակ նե րու մ նե րառ ված հան ցա գոր ծու  թյու ն նե րի մե ծ մա սի սու բյե կտ է 
հա մար վու մ նախ քան հան ցա նք կա տա րե լը տա սն վեց տա րին լրա-
ցած մե ղ սու  նակ ֆի զի կա կան ան ձը: Սա կայն ՀՀ ՔՕ-ով նա խա տես-
ված ո րոշ դեպ քե րու մ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու  թյան են թա կա է 
մի  այն հա տու կ սու բյեկ տը: Օ րի նակ` աշ խա տա նք ներ ի րա կա նաց-
նե լիս շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու  թյան կա նոն նե րը խախ տե լու  
հա մար (ՀՀ ՔՕ 281-րդ հոդ ված) քրե ա կան պա տաս խա նատ վու  թյան 
են թա կա է մի  այն այն ան ձը, ով պա տաս խա նա տու  է ար դյու  նա բե-
րա կան, գյու  ղա տն տե սա կան, գի տա կան և այլ օբյե կտ ներ նա խագ ծե-
լու , տե ղա բաշ խե լու , կա ռու  ցե լու , վե րա կա ռու  ցե լու , վե րա նո րո գե լու , 
շա հա գո րծ ման հա նձ նե լու  կամ շա հա գոր ծե լու , շա հա գոր ծու  մի ց հա-
նե լու  ըն թաց քու մ շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու  թյան կա նոն նե րի 
պահ պա նու  թյան հա մար,

- սու բյեկ տիվ կո ղմ. հան ցան քի սու բյեկ տիվ կող մն  ան ձի հո գե-
բա նա կան վե րա բեր մու նքն է ա րար քի նկատ մա մբ: Սու բյեկ տիվ կող-
մի  կե նտ րո նա կան տար րը մե  ղքն է, ո րը կա րող է դրս ևոր վել ինչ-
պես դի տա վո րու  թյան, այն պես էլ ան զգու  շու  թյան ձևով: 

Հան ցա կազ մի  վե րո հի շյալ չո րս տար րե րը կայու ն են և կազ մու մ 
են օր գա նա կան մի  աս նու  թյու ն: Ա րար քու մ դրան ցից որ ևէ մե  կի բա-
ցա կայու  թյու  նը բա ցա ռու մ է նաև հան ցան քը, հետ ևա բար՝ և քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու  թյու  նը: Այ սի նքն, նշ ված տար րե րից յու  րա քան-
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չյու  րը բա վա րար է, իսկ բո լո րը մի  ա սին` պար տա դիր ա րար քը որ-
պես հան ցա գոր ծու  թյու ն ո րա կե լու  և ան ձին քրե ա կան պա տաս խա-
նա տվու  թյան են թար կե լու  հա մար:

Հոդ ված 281. Աշ խա տա նք ներ ի րա կա նաց նե լիս 
շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան 
կա նոն նե րը խախ տե լը

Ար դյու նա բե րա կան, գյու ղա տն տե սա կան, գի տա կան և այլ 
օբյե կտ նե րը նա խագ ծե լու, տե ղա բաշ խե լու, կա ռու ցե լու, վե րա-
կա ռու ցե լու, վե րա նո րո գե լու, շա հա գո րծ ման հա նձ նե լու կամ 
շա հա գոր ծե լու, շա հա գոր ծու մի ց հա նե լու ըն թաց քում շր ջա կա 
մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան կա նոն նե րը խախ տե լն այն ան ձի 
կող մի ց, ով պա տաս խա նա տու է դրա նց պահ պա նու թյան հա-
մար, ե թե այդ ա րա րքն ան զգու շու թյա մբ ա ռա ջաց րել է շր ջա կա 
մի  ջա վայ րի ռա դի ոակ տիվ, քի մի  ա կան և կեն սա բա նա կան աղ-
տոտ վա ծու թյան է ա կան փո փո խու թյուն, մար դու մահ, մա րդ  կանց 
զա նգ վա ծային հի վան դու թյուն ներ, կեն դա նի նե րի զա նգ վա ծային 
ոչն չա ցում կամ այլ ծա նր հետ ևա նք նե ր՝

 պա տժ վում է ա զա տա զրկ մա մբ՝ ա ռա վե լա գույ նը հի նգ տա րի 
ժամկ  ե տո վ՝ ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի 
գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զր կե լո վ՝ ա ռա վե լա-
գույ նը ե րեք տա րի ժամկ  ե տով կամ ա ռա նց դրա:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տը տն տե սա կան գոր ծու-
նե ու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում շր ջա կա մի  ջա վայ րի ան-
վտան գու թյան ա պա հով մա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րն են147: Որ պես լրա ցու  ցիչ օ բեյկտ կա րող են 
հան դես գալ նաև մար դու կյ ան քի, ա ռող ջու թյան և սե փա կա նու-
թյան պահ պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րը: 

147 Տե՛ս խմբ.  Գ.Ս. Ղազինյան, Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրա-
վունք: Հատուկ մաս (4-րդ հրատ. փոփոխություններով և լրացումն երով), Եր.: 
ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 701:
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Օբյեկ տիվ կո ղմ. ՀՀ ՔՕ-ում սույն հան ցա կազ մի  նա խա տե սու մը 
բխում է է կո լո գի ա կան ի րա վուն քում ըն դուն ված « նա խա տես վող 
կամ ի րա կա նաց վող գոր ծու  նե ու  թյան պո տեն ցի ալ վտան գա վո րու -
թյան սկզ բու ն քից», ո րի հիմ քն այն կան խադ րույթն է, որ տն տե-
սա կան գոր ծու նե ու թյան ցան կա ցած տե սակ է կո լո գի ա կան ռիս-
կեր է պա րու նա կում, ո րո նք կա րող են ա ռա վել կան խա տե սե լի և 
կա ռա վա րե լի լի նել, ե թե աշ խա տա նք ներ ի րա կա նաց նե լիս պահ-
պան վեն շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան պա հա նջ նե րը: 

Ա րար քը կա րող է դրս ևոր վել ինչ պես գոր ծո ղու թյա մբ (օ րի-
նակ` ար գել ված տեխ նի կա կան մի  ջոց նե րի կամ նյու թե րի օգ տա-
գոր ծում և այլն), այն պես էլ ան գոր ծու թյա մբ (շր ջա կա մի  ջա վայ րի 
վրա ազ դե ցու թյան փոր ձա քն նա կան եզ րա կա ցու թյան, ինչ պես 
նաև նոր մա տիվ-տեխ նի կա կան փաս տա թղ թե րի պա հա նջ նե րը 
չկա տա րե լը): Նշ ված պա հա նջ նե րն ամ րա գր ված են ՀՀ է կո լո գի-
ա կան օ րե նսդ րու թյան հա մա կար գը կազ մող բնա պահ պա նա կան 
և բնա ռե սուր սային օ րե նք նե րում, ինչ պես նաև ի կա տա րումն  
դրա նց ըն դուն ված են թաօ րե նսդ րա կան ակ տե րում: Աշ խա տա նք-
ներ ի րա կա նաց նե լիս շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան կա-
նոն նե րն ամ րագ րող նոր մա տիվ բա զան բա վա կա նին ծա վա լուն 
է, և, բնա կա նա բար, մե կ նա բան վող հոդ վա ծում դրա նք չեն կա-
րող թվա րկ վել, ուս տի յու րա քան չյուր դեպ քում պե տք է ու սում-
նա սի րել տվյ ալ ո լոր տի ի րա վա կան ակ տե րը և փոր ձա քն նա կան 
եզ րա կա ցու թյու նը (ե թե գոր ծու նե ու թյան տվյ ալ տե սա կի հա մար 
պա հա նջ վում է ՇՄԱ Փ148):

 Հա րկ է նկա տի ու նե նալ, որ այս հոդ վա ծով պա տաս խա նա-
տ վու թյուն է ա ռա ջաց նում աշ խա տա նք ներ կա տա րե լիս մի  այն 
շրջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու  թյան կա նոն նե րը խախ տե լը. նույն 
աշ խա տա նք նե րի կա տար ման ըն թաց քում քա ղա քա շի նա կան, ին-
ժե նե րա տեխ նի կա կան կամ աշ խա տան քի ան վտան գու թյան կա-
նոն նե րի խախ տու մը պա տաս խա նատ վու թյան չի հան գեց նում:

148 «Շրջակա մի ջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ 
օրենքի 4-րդ հոդվածն ըստ բնագավառների սահմանում է փորձաքննության 
ենթակա գործունեության տեսակների սպառիչ ցանկը:
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 Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի օբյե կտիվ կող մի  պար տա դիր հատ-
կա նիշ է հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևա նք նե րի` շր ջա կա մի  ջա-
վայ րի ռա դի ոակ տիվ, քի մի  ա կան և կեն սա բա նա կան աղ տոտ վա ծու -
թյան է ա կան փո փո խու  թյու ն, մար դու  մահ, մա րդ կա նց զա նգ վա ծային 
հի վան դու  թյու ն նե րի, կեն դա նի նե րի զա նգ վա ծային ոչն չա ցու մ կամ 
այլ ծա նր հետ ևա նք նե րի ա ռա ջա ցու մը: Նշ ված հետ ևա նք նե րից 
գո նե մե  կի ա ռ կայու թյու նը պար տա դիր է ա րա րքն ա վա րտ ված 
հա մա րե լու հա մար:

Ս տո րև հա րկ ենք հա մա րում պար զա բա նել այս հոդ վա ծով 
նա խա տես ված հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևա նք նե րի բո վան-
դա կու թյու նը:

Շր ջա կա մի  ջա վայ րի ռա դի ոակ տիվ աղ տոտ վա ծու  թյան 
է ա կան փո փո խու  թյու  նը149 դրա ա վե լա ցումն  է հո ղում, ջրե-
րում, մթ նո լոր տային օ դում, ան տա ռային բու սա կա նու թյան մե ջ, 
ո րը գե րա զան ցում է բնակ չու թյան ճա ռա գայթ ման չա փա բաժ նի, 
շրջա կա մի  ջա վայ րում ռա դի ո նուկ լիդ նե րի բա ղադ րու թյան և ի ո-
նաց նող ճա ռա գայթ ման նոր մա տիվն  ե րը150: Այդ նոր մա տիվն  ե րն 
ամ րա գր ված են « Ճա ռա գայ թային ան վտան գու թյան նոր մե  րը 
հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մա մբ151:

Շր ջա կա մի  ջա վայ րի քի մի  ա կան և կեն սա բա նա կան աղ-
տոտ վա ծու  թյան է ա կան փո փո խու  թյու  նը շր ջա կա մի  ջա վայ-
րում (դ րա ա ռան ձին տար րե րում) քի մի  ա կան տար րե րի և դրանց 
մի ա  ցու թյուն նե րի և կեն սա բա նա կան տար րե րի ու նյու թե րի սահ-
մա նային թույ լատ րե լի կոն ցե նտ րա ցի այի (ՍԹԿ) գե րա զան ցումն  
է են թաօ րե նսդ րա կան ակ տե րով (օ րի նակ` «Բ նա կա վայ րե րում 

149 Հայ քրեագետները կարծիք են հայտնում, որ «ռադիոակտիվ 
աղտոտվածության էական փոփոխություն» արտահայտությունը սխալ է, 
քանի որ կարելի է խոսել բնական ռադիոակտիվ ֆոնի էական փոփոխու թյան 
կամ շրջակա մի ջավայրի էական ռադիոակտիվ աղտոտվածու թյան մասին (խմբ.  
Գ.Ս. Ղազինյան, Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: 
Հատուկ մաս (4-րդ հրատ. փոփոխություններով և լրացումն երով), Եր.: ԵՊՀ 
հրատ., 2009, էջ 702): 

150 Տե՛ս Дубовик О.Л., Экологические преступления: Комментарий к главе 26 Уго-
лов ного Кодекса Российской Федерации.-М.: Изд. “Спарк”, 1998, էջ 112:

151 Ընդունվել է 18.08.2006թ., ուժի մե ջ է մտել 01.07.2007թ., ՀՀՊՏ 2006.09.20/49(504)  
Հոդ. 1014:
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մթնո լոր տային օդն աղ տո տող նյու թե րի սահ մա նային թույ լա-
տրե լի խտու թյուն նե րի (կոն ցե նտ րա ցի ա նե րի-ՍԹԿ) նոր մա տիվ-
նե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը152) 
սահ ման ված սա նի տա րա կան նոր մա տիվն  ե րից: 

Հա րկ է ու շադ րու թյուն դա րձ նել « քի մի  ա կան և կեն սա բա նա-
կան աղ տոտ վա ծու թյուն» ձևա կե րպ մա նը, ին չը նշա նա կում է, 
որ պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց ման հա մար պար տա դիր 
է քի մի  ա կան և կեն սա բա նա կան աղ տոտ վա ծու թյան մի  ա ժա մա-
նա կյ ա առ կայու թյուն153:

 Մա րդ կա նց զա նգ վա ծային հի վան դու  թյու ն նե րն աշ խա-
տանք  ներ ի րա կա նաց նե լիս շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան 
կա նոն նե րի խա խտ մա մբ պայ մա նա վոր ված` ո րո շա կի տա րած-
քում բնակ վող մա րդ կա նց հի վան դա ցու թյան կամ հա մա ճա րակ-
նե րի բռնկ ման այն պի սի ցու ցա նի շն է, որն ակն հայ տո րեն գե րա-
զան ցում է տվյ ալ ժա մա նա կա շր ջա նում հի վան դա ցու թյան մի  ջին 
մա կար դա կը:

 Կեն դա նի նե րի զա նգ վա ծային ոչն չա ցու  մը ո րո շա կի տա-
րած քում, այդ թվում նաև ջրային օբյե կտ նե րում, մե կ կամ ա վե լի 
տե սա կի կեն դա նի նե րի մե ծ քա նա կի ան կումն  է, երբ ան կման 
մա կար դա կը ե րեք կամ ա վե լի ան գա մ154 գե րա զան ցում է վի ճա-
կագ րա կան ցու ցա նի շը155: 

Այլ ծա նր հետ ևա նք նե րի տակ պե տք է հաս կա նալ ա ռան-
ձին բնա կան օբյե կտ նե րի վն ա սու մը, շր ջա կա մի  ջա վայ րի ո րա-
կի այն պի սի բա ցա սա կան փո փո խու թյու նը, ո րի բա րե լա վու մը 

152 Ընդունվել է 02.02.2006թ., ուժի մե ջ է մտել 19.03.2006թ., ՀՀՊՏ 2006.03.09/12(467) 
Հոդ. 288:

153 «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 45-րդ հոդվծաի 10-րդ մասի 
3-րդ պարբերության համաձայն՝ «Եթե իրավական ակտում նշված նորմի  
կիրառումը պայմանավորված է «և» կամ «ու» շաղկապով բաժանված 
պայմաններով, ապա այդ նորմի  կիրառման համար թվարկված բոլոր 
պայմանների առկայությունը պարտադիր է»:

154 Կենդանիների անկման վիճակագրական ցուցանիշի գերազանցման շեմը 
մե թոդական նշանակություն ունի, սակայն այն ՀՀ որևէ իրավական ակտում 
ամրագրված չէ:

155 Տե՛ս А.Г. Князев, Д.Б. Чурков, А.И.Чучаев; под ред. А.Г.Князева. Экологические 
преступления: науч.-практ. пособие. – М.: Проспект, 2009, էջ 31:
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պա հան ջում է եր կար ժա մա նա կա հատ ված, մե ծ ֆի նա ն սա կան 
ծախ սեր և տևա կան լայ նա ծա վալ աշ խա տա նք ներ: 

Սու բյե կտ. հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տն այն ան ձն է, ով պա-
տաս խա նա տու է ար դյու նա բե րա կան, գյու ղա տն տե սա կան, գի-
տա կան և այլ օբյե կտ նե րի նա խա գծ ման, տե ղա բա շխ ման, կա-
ռուց ման, վե րա կա ռուց ման, վե րա նո րոգ ման, շա հա գո րծ ման 
հա նձ նե լու, շա հա գո րծ ման, շա հա գոր ծու մի ց հա նե լու ըն թաց քում 
շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան կա նոն նե րին հետ ևե լու 
հա մար (օ րի նակ` կազ մա կեր պու թյան բնա պահ պա նա կան ստո-
րա բա ժան ման ղե կա վա րը): 

Սու բյեկ տիվ կո ղմ.  ա րա քը կա տար վում է մի  այն ան զգու շու թ-
յա մբ. թեև շր ջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան կա նոն նե րը կա-
րող են խախ տվել նաև գի տակ ցա բար, այ նուա մե  նայ նիվ, վտան-
գա վոր հետ ևա նք նե րի նկատ մա մբ հան ցա վո րը մի  շտ դրս ևո րում 
է ան զգու շու թյուն156:

Հոդ ված 287.  Ջ րե րն աղ տո տե լը

1. Մա կե րե սային կամ ստո րե րկ րյա ջրե րը, խմե  լու ջրա մա-
տա կա րար ման աղ բյուր նե րն աղ տո տե լը, աղ բո տե լը, խցա նե լը, 
սպա ռե լը կամ դրա նց բնա կան հատ կու թյուն նե րը կամ ո րա կա-
կան բա ղադ րու թյունն այլ կե րպ փո փո խե լը, ե թե այդ ա րա րք նե-
րը դի տա վո րու թյա մբ կամ ան զգու շու թյա մբ կեն դա նա կան կամ 
բու սա կան աշ խար հին, ձկ նային պա շար նե րին, ան տա ռային կամ 
գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյա նն է ա կան վն աս են պատ ճա ռե լ՝

 պա տժ վում է տու գան քո վ՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
հինգ  հա րյու րա պա տի կից ութ հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ 
ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու-
թյա մբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զր կե լո վ՝ ա ռա վե լա գույ նը հի նգ 
տա րի ժամկ  ե տով, կամ կա լան քո վ՝ ա ռա վե լա գույ նը եր կու ա մի ս 
ժամկ  ե տով:

2. Նույն ա րա րք նե րը, ո րո նք՝
2) ա ռա ջաց րել են կեն դա նի նե րի զա նգ վա ծային ոչն չա ցում,

156 Տե՛ս Գ.Ս. Ղազինյան խմբ., նշված աշխատությունը, էջ 704:
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3) կա տար վել են բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րած-
քում կամ է կո լո գի ա կան ա ղե տի կամ ար տա կա րգ է կո լո գի ա կան 
դրու թյան գո տում՝

 պա տժ վում են տու գան քո վ՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
վեց հա րյու րա պա տի կից հա զա րա պա տի կի չա փով, կամ ա զա-
տա զրկ մա մբ՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամկ  ե տո վ՝ ո րո շա-
կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյա մբ 
զբաղ վե լու ի րա վուն քից զր կե լո վ՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի 
ժամկ  ե տով կամ ա ռա նց դրա:

(287-րդ հոդ վա ծը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն) 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տը ջրային ռե սուրս նե րի պահ-
պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Այս հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյան հա մար ա ռա նց քային նշա-
նա կու թյուն ու նի մա կե րե սային և ստո րերկ րյա ջրեր, խմե  լու  ջրա-
մա տա կա րար ման աղ բյու ր ներ եզ րույթ նե րի պար զա բա նու մը: 
Մա կե րե սային ջրե րը երկ րի մա կեր ևույ թով հո սող կամ երկ րի 
մա կեր ևույ թին կու տակ վող ջրե րն են (ծո վեր, լճեր, ա ռու ներ, գե-
տեր, ճա հիճ ներ, սառ ցա դաշ տեր, ձնա ծած կույթ ներ, բնա կան և 
ար հես տա կան ջրամ բար ներ և այլ ջրային օբյե կտ ներ)157: Ստո րեր-
կ րյա ջրե րը երկ րա կեղ ևի վե րին շեր տում (12-16 կմ խո րու թյա մբ) 
հե ղուկ, պի նդ կամ գո լոր շի վի ճա կում գտն վող ջրե րն են158: Խմե -
լու ջրա մա տա կա րար ման աղ բյու րն այն ջրային օբյե կտն է կամ 
դրա մի  մա սը, ո րը պա րու նա կում է սա նի տա րա կան պա հա նջ նե-
րին հա մա պա տաս խա նող ջուր և օգ տա գո րծ վում է կամ կա րող է 
օգ տա գո րծ վել խմե  լու հա մա ր159: Խմե  լու ջրին ներ կայաց վող սա-
նի տա րա կան պա հա նջ նե րը սահ ման ված են «Խ մե  լու ջուր: Ջրա-
մա տա կա րար ման կե նտ րո նաց ված հա մա կար գե րի ջրի ո րա կին 

157 Glossary Commander. 2000. Web and Press Company. <http://www.glossary.ru>
158 Glossary Commander. 2000. Web and Press Company. <http://www.glossary.ru>
159 Տե՛ս խմբ.  Գ.Ս. Ղազինյան, Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրա-

վունք: Հատուկ մաս (4-րդ հրատ. փոփոխություններով և լրացումն երով), Եր.: 
ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 727:



292 ՄԱՍ 4. ՀՀ ՔՐԵ Ա ԿԱՆ Օ ՐԵ ՆՍ ԳԻ ՐՔ

ներ կայաց վող հի գի ե նիկ պա հա նջ ներ: Ո րա կի հս կո ղու թյուն» N 
2-III-Ա2-1 սա նի տա րա կան նոր մե  րը և կա նոն նե րը հաս տա տե լու 
մա սին» ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի հրա մա նո վ160: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը դրս ևոր վում է հետ ևյալ այ լը նտ րան-
քային ձևե րով:

Ջրե րն աղ տո տե լը. ջրային ռե սուր սի ֆի զի կա կան, քի մի -
ա կան կամ կեն սա բա նա կան հատ կու թյուն նե րի ուղ ղա կի կամ 
ա նուղ ղա կի փո փո խումն  է, ո րի պատ ճա ռով այն դառ նում է (1) 
նվազ պի տա նի այն օգ տա կար նպա տա կի հա մար, ո րը տրա-
մա բա նո րեն կա րե լի էր ակն կա լել դրա օգ տա գո րծ մա մբ, կամ 
(2) վն ա սա կար կամ հնա րա վոր վն ա սա կար` մա րդ կա նց բա րե-
կե ցու թյան, ա ռող ջու թյան կամ ան վտան գու թյան, ջրային կամ ոչ 
ջրային օր գա նի զմն  ե րի, ջրային ռե սուրս նե րի ո րա կի կամ հատ-
կու թյուն նե րի հա մար (ՀՀ ջրային օ րե նս գի րք, 1-ին հոդ ված):

Ջրե րն աղ բո տե լը. ջրե րի աղ տոտ ման մաս նա վոր դե պք է և 
բնու թա գր վում է ջրային ռե սուր սում տվյ ալ է կո հա մա կար գի հա-
մար օ տար մար մի ն նե րի կու տակ մա մբ:

Ջրե րը խցա նե լը. բնա կան ջրա տար նե րում կամ աղ բյուր նե-
րում պի նդ մար մի ն նե րի կու տակ ման ար դյուն քում դրա նց ան ցա-
նե լի ու թյան սահ մա նա փա կումն  է:

Ջրե րը սպա ռե լը. դրս ևոր վում է ջրային օբյեկ տում ջրային 
պա շար նե րի կայուն կր ճատ մա մբ:

Ջրե րի բնա կան հատ կու  թյու ն նե րը կամ ո րա կա կան բա-
ղադ րու  թյու նն այլ կե րպ փո փո խե լը.  որ պես այդ պի սին պե տք 
է դի տար կել ջրային ռե սուր սի հյու ծու մը161, ինչ պես նաև մա կե-
րե սային և ստո րե րկ րյա ջրե րի կեն սա բազ մա զա նու թյան է ա կան 
փո փո խու թյու նը կամ ջրե րի սկզբ նա կան ֆի զի կա կան, քի մի  ա-
կան և կեն սա բա նա կան բա ղադ րու թյան վատ թա րա ցու մը:

160 Ընդունվել է 25.12.2002թ., ուժի մե ջ է մտել 25.01.2003թ., ՀՀԳՏ 2003.01.15/1(119), 
Հոդ. 3:

161 Ջրային ռեսու րսի հյու ծու մ` ջրի ծավալի կամ հոսքի այնպիսի կրճատում և 
(կամ) որակի փոփոխություն, որի դեպքում առաջանում է ջրային ռեսուրսի 
հավասարակշռված էկոլոգիական վիճակի խախտում (ՀՀ Ջրային օրենսգիրք, 
1-ին հոդված): 
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 Հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր հատ կա նիշ 
է հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևա նք նե րի առ կայու թյու նը` է ա-
կան վն ա սի պատ ճա ռու մը կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար-
հին, ձկ նային պա շար նե րին, ան տա ռային կամ գյու ղա ցի ա կան 
տնտե սու թյա նը: Հան ցա նքն ա վա րտ ված է հա մար վում նշ ված 
հե տևանք  նե րից գո նե մե  կի առ կայու թյան դեպ քում: 

Այս հան ցա կազ մի  ի մաս տով է ա կան վն աս պե տք է հա մա րել 
ո րո շա կի տա րած քում ջրային կեն դա նի նե րի և բու սա կա նու թյան 
մաս սայա կան հի վան դու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը, ծա ռա թփային 
բու սա կա նու թյան, կեն դա նի նե րի, թռ չուն նե րի և ձկ նե րի ոչն չա-
ցու մը, այդ թվում` ձկ նե րի ձվա դր ման վայ րե րի ոչն չա ցու մը կեն-
դա նի նե րի և բույ սե րի գե նո ֆոն դի փո փո խու թյու նը, գյու ղա տն տե-
սա կան ար տադ րան քի կո րուս տը և ան տա ռային տն տե սու թյա նը 
պատ ճառ ված խո շոր վն ա սը: Ի հար կե, յու րա քան չյուր դեպ քում 
պատ ճառ ված վն ա սի է ա կան լի նե լը պե տք է գնա հա տել` ել նե-
լով գոր ծի հան գա մա նք նե րից: ՀՀ ՔՕ-ն սույն հոդ վա ծի ի մաս տով 
է ա կան վն ա սի շե մը չի սահ մա նում:

 Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ և 3-րդ կե տե-
րը համա պա տաս խա նա բար նշում են հան ցան քի կա տա րու մը 
ԲՀՊՏ-ում կամ է կո լո գի ա կան ա ղե տի կամ ար տա կա րգ է կո լո-
գի ա կան դրու թյան գո տում162 և կեն դա նի նե րի զա նգ վա ծային 
ոչն չա ցու մը (տե ՛ս ՀՀ ՔՕ 281-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու  թյու  նը)` որ-
պես ծան րաց նող հան գա մա նք ներ: «Բ նու թյան հա տուկ պահ պան-
վող տա րա ծք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն` այդ տա րա ծք-
նե րն են` պե տա կան ար գե լոց նե րը, պե տա կան ար գե լա վայ րե րը, 
ազ գային պար կե րը և բնու թյան հու շար ձան նե րը: Պե տք է նկա տի 
ու նե նալ, որ ա րար քը կհա մար վի ԲՀՊՏ-ում կա տար ված ինչ պես 
այն դեպ քում, երբ բուն գոր ծո ղու թյուն նե րը տե ղի են ու նե ցել այդ 
վայ րում, այն պես էլ այն դեպ քում, երբ գոր ծո ղու թյու նը կա տար-

162  ՀՀ օրենսդրությունը չի սահմանում էկոլոգիական աղետի կամ արտակարգ 
էկոլոգիական դրու թյան հասկացությունները, կանոնակարգված չէ նաև 
արտակարգ էկոլոգիական դրություն հայտարարելու կարգը, ուստի 
ներկայումս ՀՀ ՔՕ 2-րդ մասի 3-րդ կետը կիրառելի է մի այն այնքանով, 
որքանով վերաբերում է հանցանքի կատարմանը ԲՀՊՏ-ներում:
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վել է այլ վայ րում, սա կայն վտան գա վոր հետ ևա նք նե րն ա ռա ջա-
ցել են ԲՀՊՏ-ի սահ ման նե րում: 

Սու բյե կտ. հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տը 16 տա րին լրա ցած 
մե ղ սու նակ ֆի զի կա կան ան ձն է:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. հան ցա գոր ծու թյու նը կա րող է կա տար վել 
ինչ պես դի տա վո րու թյա մբ, այն պես էլ ան զգու շու թյա մբ:

Հոդ ված 294. Ա պօ րի նի որ սը

1. Ա պօ րի նի որ սը, ո րը ՝
1) պատ ճա ռել է խո շոր վն աս,
2) կա տար վել է մե  խա նի կա կան տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 

կամ օ դա նա վի, պայ թու ցիկ նյու թե րի, գա զե րի օգ տա գո րծ  մամբ 
կամ թռ չուն նե րի և գա զան նե րի զա նգ վա ծային վն աս ման այլ 
ե ղա նակ նե րով,

3) կա տար վել է այն պի սի թռ չուն նե րի և վայ րի կեն դա նի նե րի 
նկատ մա մբ, ո րո նց որսն ամ բող ջո վին ար գել ված է,

4) կա տար վել է բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րա ծք նե-
րում՝

 պա տժ վում է տու գան քո վ՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա-
րյու րա պա տի կից չո րս հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ կա լան-
քո վ՝ եր կու սից ե րեք ա մի ս ժամկ  ե տով:

2. Նույն ա րա րք նե րը, ո րո նք կա տար վել են՝
1) պաշ տո նե ա կան դի րքն օգ տա գոր ծե լով,
2) մի  խումբ ան ձա նց կող մի ց նախ նա կան հա մա ձայ նու թյա մբ՝
 պա տժ վում են տու գան քո վ՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 

ե րեք հա րյու րա պա տի կից հի նգ հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ 
ա զա տա զրկ մա մբ՝ ա ռա վե լա գույ նը եր կու տա րի ժամկ  ե տո վ՝ ո րո-
շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյա մբ 
զբաղ վե լու ի րա վուն քից զր կե լո վ՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի 
ժամկ  ե տով կամ ա ռա նց դրա:

(294-րդ հոդ վա ծը լրաց. 09.06.04 ՀՕ-97-Ն, փոփ. 01.06.06 ՀՕ-
119-Ն) 
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 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տը կեն դա նա կան աշ խար հի 
(բ նա կան ա զա տու  թյան մե ջ ապ րող ա նող նա շա րա վոր և ող նա շա րա-
վոր վայ րի տե սակ նե րի ու  դրա նց հա մա կե ցու  թյու ն նե րի ամ բող ջու -
թյու  նը) պահ պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը դրս ևոր վում է մի  այն գոր ծո ղու թ յամբ: 
Ա պօ րի նի է հա մար վում վայ րի կեն դա նի նե րի կամ թռ չուն նե րի որ-
սը կամ ձկ նոր սու թյու նն այն ան ձի կող մի ց, ով ընդ հան րա պես 
որ սի ի րա վունք չու նի (օ րի նակ` չի հա սել հա մա պա տաս խան տա-
րի քի, որ սո րդ մի  ու թյան ան դամ չէ, կամ դա տա րա նի վճ ռով ո րո-
շա կի ժամկ  ե տով զրկ ված է որ սի ի րա վուն քից և այլն), կամ որ-
սը կա տա րել է ա ռա նց հա մա պա տաս խան թույլտ վու թյան, կամ 
որ սի պայ ման նե րի (որ սա սե զո նի ժամկ  ետ նե րի, որ սա տա րա ծք-
նե րի, որ սա գոր ծիք նե րի, որ սի են թա կա կեն դա նի նե րի, թռ չուն-
նե րի, ձկ նե րի տե սակ նե րի, քա նակ նե րի) խախ տու մով, ինչ պես 
նաև այն կեն դա նի նե րի նկատ մա մբ, ո րո նց որսն ընդ հան րա պես 
ար գել ված է163: 

Հա րկ է նկա տի ու նե նալ, որ սույն հոդ վա ծի կի րառ ման հա մար 
որ սի ա պօ րի նի լի նե լու փաս տը դե ռևս բա վա րար չէ: Ան հրա ժե շտ 
է նաև օբյեկ տիվ կող մի  հետ ևյալ պար տա դիր հատ կա նիշ նե րից 
որ ևէ մե  կի առ կայու թյու նը:

Խո շոր վն աս. մե կ նա բան վող հոդ վա ծի ի մաս տով խո շոր վն աս 
է հա մար վում նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի եր կու հա րյու րա պա-
տի կը գե րա զան ցող գու մա րը: Ե թե ա պօ րի նի որ սը կա տար վել է 
ան տա ռում և պատ ճառ ված վն ա սը չի գե րա զան ցում նշ ված գու-
մա րը, մի  ա ժա մա նակ բա ցա կայում են սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
2-րդ, 3-րդ, 4-րդ են թա կե տե րում նշ ված պայ ման նե րը, ինչ պես 
նաև հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ծան րաց նող հան գա մա նք նե րը, ա պա 
ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ՀՀ ՎԻ-
ՎՕ 78-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րա րք կա տա րե լու հա մար 
(տե ՛ս ՀՀ ՎԻ ՎՕ 78-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու  թյու  նը): Վնաս նե րը 

163  Տե՛ս Գ.Ս. Ղազինյան խմբ., նշված աշխատությունը, էջ 759:
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հաշ վա րկ վում են «Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
հետ ևան քով բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հին պատ ճառ-
ված վն աս նե րի հա տուց ման սա կագ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով:

Վեր գետ նյա, օ դային (ու ղ ղա թիռ, ինք նա թիռ, պա րա շյու տ և 
այլն) և ջրային մե  խա նի կա կան (մո տո րաց ված) տրա նս պոր-
տային մի  ջոց նե րից վայ րի կեն դա նի նե րին հե տա պն դե լով, 
պայ թու  ցիկ նյու  թե րի, գա զե րի, է լե կտ րա կան հո սան քի օգ տա-
գո րծ մա մբ կամ վայ րի կեն դա նի նե րի զա նգ վա ծային վն աս-
ման այլ ե ղա նակ նե րով կամ որ սի ի րա կա նաց ման ար գել ված 
այլ ձևե րով, մի  ջոց նե րով և գոր ծիք նե րով. այս պայ մա նը տե-
ղի ու նի այն ժա մա նակ, երբ վեր գետ նյա և ջրային տրա նս պոր-
տային մի  ջոց նե րը, պայ թու ցիկ նյու թե րը, գա զե րը, է լե կտ րա կան 
հո  սանքն օգ տա գո րծ վել են կեն դա նի նե րին հե տա պն դե լու, վա-
խեց նե լու, որ սա լու կամ բռ նե լու նպա տա կով: Սույն հոդ վա ծի 
ի մաս տով կեն դա նի նե րի զա նգ վա ծային վն աս ման այլ ե ղա նակ նե րը 
տա րա տե սակ ազ դե ցու թյան մի  ջոց ներ և ձևեր են, ո րոնք կա րող 
են հան գեց նել բազ մա թիվ կեն դա նի նե րի ոչն չաց ման (օ րի նակ` 
չո րա ցած խո տն այ րե լը): Որ սի ի րա կա նաց ման պայ ման նե րը, այդ 
թվում` հա տուկ մի  ջոց նե րի օգ տա գո րծ ման դեպ քե րը և կար գը, 
ինչ պես նաև դրա նց տե սակ նե րն ամ րա գր ված են « Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րած քում կեն դա նի նե րի սի րո ղա կան որ-
սի և ձկ նոր սու թյան, ձկ նոր սու թյան և որ սի օբ յեկտ չհան դի սա ցող 
կեն դա նի նե րի որ սի կա տար ման կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա-
սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մա մբ և «Որ սի կա նոն նե րը հաս-
տա տե լու մա սին» ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րի հրա մա-
նով: 

Թռ չուն նե րի և վայ րի կեն դա նի նե րի նկատ մա մբ, ո րո նց 
որսն ամ բող ջո վին ար գել ված է. «Որ սի կա նոն նե րը հաս-
տա տե լու մա սին» ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րի հրա-
մա նով սահ ման ված է այն կեն դա նի նե րի և թռ չուն նե րի ցան-
կը, ո րո նք սահ ման ված որ սա սե զո նի ժա մա նակ կա րող են 
լի նել որ սի օբյե կտ: Ընդ ո րում, հի շյալ ո րոշ ման հա մա ձայն՝ 
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որ սի օբյե կտ են հա մար վում նաև ՀՀ կեն դա նի նե րի Կար միր 
գր քում ընդ գրկ ված մի շա րք տե սակ ներ (օ րի նակ` հնդ կա-
կան վայ րե նա կե րպ, հայ կա կան մուֆ լոն, բե զոա րյան այծ և 
այլն): Այդ ցան կում չնե րառ ված կեն դա նի նե րի սի րո ղա կան և 
ար դյու նա գոր ծա կան որսն ար գել վում է տար վա բո լոր ե ղա-
նակ նե րին: Պե տք է նշել, որ Կար միր գր քում ընդ գրկ ված տե-
սակ նե րի նե րա ռու մը ՀՀ կա ռա վա րու թյան նշ ված ո րոշ մա մբ 
հաս տատ ված ցան կում հա կա սում է Կար միր գր քի գա ղա-
փա րին:

Որ սի ի րա կա նաց ման այլ սահ մա նա փա կու մն  ե րի խա խտ-
ման մա սով տե ՛ս « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
կեն դա նի նե րի սի րո ղա կան որ սի և ձկ նոր սու թյան, ձկ նոր սու թյան 
և որ սի օբյե կտ չհան դի սա ցող կեն դա նի նե րի որ սի կա տար ման 
կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը 
և «Որ սի կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ բնա պահ պա նու-
թյան նա խա րա րի հրա մա նը: 

Սու բյե կտ. հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տը 16 տա րին լրա ցած 
մե ղ սու նակ ֆի զի կա կան ան ձն է, իսկ այս հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
1-ին կե տով սահ ման ված ծան րաց նող հան գա ման քի դեպ քում 
ան ձը, ով հան ցան քը կա տա րել է իր պաշ տո նե ա կան դի րքն օգ-
տա գոր ծե լով: 

Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել ինչ պես ուղ-
ղա կի, այն պես էլ ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյա մբ:

Հոդ ված 295.  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Կար մի ր գր քում գրա նց ված օր գա նի զմն  ե րի 
բնա կու թյան ան հե տա ցող կամ 
հազ վա գյուտ վայ րե րի ոչն չա ցու մը

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կար մի ր գր քում գրա նց-
ված օր գա նի զմն  ե րի բնա կու թյան ան հե տա ցող կամ հազ վա գյուտ 
վայ րե րը ոչն չաց նե լը, ո րը դի տա վո րու թյա մբ կամ ան զգու շու թ-
յամբ ա ռա ջաց րել է այդ օր գա նի զմն  ե րի ամ բող ջա կան պո պու-
լյ ա ցի ա նե րի բնա ջն ջում (մահ)՝
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 պա տժ վում է տու գան քո վ՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար-
ձի եր կու հա րյու րա պա տի կից վեց հա րյու րա պա տի կի չա փով 
կամ ա զա տա զրկ մա մբ՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ կե-
տով:

(295-րդ հոդ վա ծը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն. 

Օբյե կտ. հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տը ՀՀ Կար մի ր գր քում 
գրանց  ված օր գա նի զմն  ե րի, բնա կու թյան ան հե տա ցող կամ հազ-
վա գյուտ վայ րե րի պահ պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ա րա քը, որ պես կա նոն, կա տար վում է գոր-
ծո ղու թյա մբ, սա կայն հնա րա վոր է նաև դրա կա տա րումն  ան-
գոր ծու թյա մբ (օ րի նակ` հա մա պա տաս խան պար տա կա նու-
թյուն ներ ու նե ցող ան ձի կող մի ց բնա կու թյան ան հե տա ցող 
կամ հազ վա գյուտ վայ րե րի պահ պա նու թյան աշ խա տա նք ներ 
չկա տա րե լը): ՀՀ Կար մի ր գր քում գրա նց ված օր գա նի զմն  ե րի, 
բնա կու թյան ան հե տա ցող կամ հազ վա գյուտ վայ րե րն այն տա-
րա ծք նե րն են (այդ թվում` ջրային օբյե կտ նե րի մա սե րը), ո րո նց 
բնա կան պայ ման նե րն ա պա հո վում են կեն դա նի նե րի պո պու-
լյ ա ցի ա նե րի գոյու թյու նը և բույ սե րի կեն սա կան ցիկ լը164:   Այդ 
վայ րե րի  ոչն չա ցու  մը դրա նք այն պի սի վի ճա կի բե րե լն է, որն 
ան հա մա տե ղե լի է կեն դա նի նե րի և բույ սե րի գոյու թյան պայ-
ման նե րի հետ: Նշ ված վայ րե րը կա րող են ոչն չաց վել շի նա-
րա րա կան աշ խա տա նք նե րի կա տար ման, օգ տա կար հա նա-
ծո նե րի ար դյու նա հան ման, ար դյու նա բե րա կան օբյե կտ նե րի 
շա հա  գործ ման, տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի տե ղա շար ժի, 
հե ղե ղումն  ե րի, կեղ տաջ րե րի ար տա հոս քի և բազ մա թիվ այլ 
պատ ճառ նե րով: 

Օբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր հատ կա նիշ է հետ ևան քի առ-
կայու թյու նը` օր գա նի զմն  ե րի (կեն դա նի նե րի և բույ սե րի) ամ բող-

164 Տե՛ս Дубовик О.Л., Экологические преступления: Комментарий к главе 26 
Уголовного Кодекса Российской Федерации.-М.: Изд. “Спарк., 1998, էջ 306:
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ջա կան պո պու լյ ա ցի ա նե րի165 բնա ջն ջու մը, ո րը կա րող է հան գեց-
նել նաև է կո լո գի ա կան հա վա սա րա կշ ռու թյան խա խտ ման: 

Սու բյե կտ. հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տը 16 տա րին լրա ցած 
մե ղ սու նակ ֆի զի կա կան ան ձն է:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա տար վում է ա նուղ ղա կի դի-
տա վո րու թյա մբ. հան ցա վո րը գոր ծո ղու թյան (օր գա նի զմն  ե-
րի բնա կու թյան ան հե տա ցող և հազ վա գյուտ վայ րե րի ոչն չաց-
ման) նկատ մա մբ դրս ևո րում է ուղ ղա կի դի տա վո րու թյուն, իսկ 
հետևանք  նե րի նկատ մա մբ` ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյուն:

Հոդ ված 296. Ծա ռե րի, թփե րի և բու սա ծած կի 
ա պօ րի նի հա տու մը

1. Ան տա ռային ֆոն դի տա րա ծք նե րում, ինչ պես նաև ան տա-
ռային ֆոն դի մե ջ չմտ նող տա րա ծք նե րում կամ հա տումն  ե րն ար-
գել ված ծա ռե րը, թփե րը հա տե լը կամ ոչն չաց նե լը, պե տա կան 
կամ մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն հա մար վող բու սա ծած կը ոչն-
չաց նե լը կամ մի  նչև ա ճի դա դա րեց ման աս տի ճա նի վն ա սե լը, ե թե 
այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը զգա լի վն աս են պատ ճա ռել`

 պա տժ վում են տու գան քո վ՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
եր կու հա րյու րա պա տի կից չո րս հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ 
ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու-
թյա մբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զր կե լո վ՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք 
տա րի ժամկ  ե տով, կամ կա լան քո վ՝ ա ռա վե լա գույ նը եր կու ա մի ս 
ժամկ  ե տով:

2. Նույն ա րա րք նե րը, ո րո նք կա տար վել են`
2) բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րա ծք նե րում,
4) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կար մի ր գր քում գրա նց-

ված ծա ռա տե սակ նե րի կամ բու սա ծած կի նկատ մա մբ,
 պա տժ վում են տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 

ե րեք հա րյու րա պա տի կից հի նգ հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ 
կա լան քով` ա ռա վե լա գույ նը ե րեք ա մի ս ժամկ  ե տով, կամ ա զա-

165 Կենդանիների պոպու լյ ացիա` աշխարհագրական որոշակի տարածքում նույն 
կենդանական տեսակի սեռահասակային խմբերի ամբողջականության 
գոյակցություն («Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք, 1-ին հոդված): 
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տա զրկ մա մբ` ա ռա վե լա գույ նը եր կու տա րի ժամկ  ե տով` ո րո շա-
կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյա մբ 
զբաղ վե լու ի րա վուն քից զր կե լով` ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի 
ժամկ  ե տով կամ ա ռա նց դրա:

 (296-րդ հոդ վա ծը խմբ., լ րաց. 24.12.04 ՀՕ-67-Ն, փոփ. 01.06.06 
ՀՕ-119-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Այս հոդ վա ծի երկ րո րդ մա սով նա խա տես ված են հան ցա կազ մի  
ծան րաց նող հան գա մա նք նե րը: Ել նե լով Ու ղե ցու յ ցի նպա տակ նե րից` 
ստո րև ներ կայաց վու մ է մի  այն վե րը բեր ված պայ ման նե րի բո վան-
դա կու  թյու  նը: 

Օբյե կտ. հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տն ան տառ նե րում և ան-
տառ նե րից դուրս բու սա կան աշ խար հի պահ պա նու թյա նն ուղ-
ղված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը դրս ևոր վում է նույն կե րպ, ինչ ՀՀ 
ՎԻ ՎՕ 66-րդ հոդ վա ծում (« Ծա ռե րը, թփե րը հա տե լը կամ ոչն չաց-
նե լը, պե տա կան կամ մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն հան դի սա-
ցող բու սա ծած կը ոչն չաց նե լը կամ մի  նչև ա ճի դա դա րեց ման աս-
տի ճա նի վն ա սե լը») նկա րա գր ված ա րար քը (տե ՛ս ՀՀ ՎԻ ՎՕ 66-րդ 
հոդ վա ծի մե կ նա բա նու  թյու  նը): Սույն հոդ վա ծի և ՀՀ ՎԻ ՎՕ 66-րդ 
հոդ վա ծի կի րա ռու թյան հար ցը ո րո շե լիս մի  ակ պայ մա նը պատ-
ճառ ված վն ա սի չա փն է: 

Որ պես ծան րաց նող հան գա մա նք` սույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
2-րդ կե տը  նշում է ա րար քը ԲՀՊՏ-նե րում կա տա րե լը (տե ՛ս ՀՀ 
ՔՕ 287-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի մե կ նա բա նու  թյու  նը), իսկ 4-րդ կե-
տը` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կար մի ր գր քում գրա նց-
ված ծա ռա տե սակ նե րի կամ բու սա ծած կի հա տու մը:

 Սու բյե կտ. հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տը 16 տա րին լրա ցած 
մե ղ սու նակ ֆի զի կա կան ան ձն է, ինչ պես նաև այն ան ձը, ով 
հան ցան քը կա տա րել է պաշ տո նե ա կան դի րքն օգ տա գոր ծե լով:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել ինչ պես դի-
տա վո րու թյա մբ, այն պես էլ ան զգու շու թյա մբ:
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Հոդ ված 297. Ան տառ ներ ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը

1. Ան տառ ներ, ինչ պես նաև ան տա ռային ֆոն դի մե ջ չմտ նող 
տն կա րկ ներ ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը, ո րը կա տար վել է կրա կի, 
պայ թու ցիկ նյու թե րի կամ ա ռա վել վտան գի այլ աղ բյու րի հետ 
ան զգույշ վե րա բեր մուն քի ար դյուն քում, և ե թե այդ գոր ծո ղու-
թյուն նե րը խո շոր վն աս են պատ ճա ռե լ՝

 պա տժ վում է տու գան քո վ՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ե րեք-
հա րյու րա պա տի կից հի նգ հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ ա զա-
տա զրկ մա մբ՝ ա ռա վե լա գույ նը եր կու տա րի ժամկ  ե տով:

2. Ան տառ ներ, ինչ պես նաև ան տա ռային ֆոն դի մե ջ չմտ նող 
տն կա րկ ներ ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը, ո րը կա տար վել է հր դեհ-
ման կամ հան րավ տա նգ այլ ե ղա նա կո վ՝

 պա տժ վում է ա զա տա զրկ մա մբ՝ ե րե քից ութ տա րի ժամկ  ե-
տով:

(297-րդ հոդ վա ծը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն) 

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տն ան տառ նե րի և ան տա-
ռային ֆոն դի մե ջ չմտ նող տն կա րկ նե րի պահ պա նու թյա նն ուղ-
ղված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. hր կիզ ման կամ կրա կի հետ ան փույթ վար վե-
լու ար դյուն քում ան տառ նե րը ոչն չաց նե լը կամ վն ա սե լը դրս ևոր-
վում է նույն կե րպ, ինչ ՀՀ ՎԻ ՎՕ 79-րդ հոդ վա ծում նկա րա գր ված 
ա րար քը (տե ՛ս ՀՀ ՎԻ ՎՕ 79-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու  թյու  նը): 

Սույն հոդ վա ծի ի մաս տով ա ռա վել վտան գի աղ բյուր են հա-
մար վում տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը, մե  խա նի զմն  ե րը, բա րձր 
լար վա ծու թյան է ներ գի այի, ա տո մային է ներ գի այի օբյե կտ նե րը, 
պայ թու ցիկ նյու թե րի և ու ժեղ ներ գոր ծող թույ նե րի օգ տա գոր-
ծու մը, շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նա ցու մը, ար տա-
դրա կան հոս քագ ծե րը, ինչ պես նաև այլ մե  խա նի կա կան սար քա-
վո րումն  ե րը, ո րո նք օգ տա գո րծ ման ըն թաց քում ամ բող ջու թյա մբ 
վե րա հս կե լի չեն մար դու կող մի ց: 

Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի 1-ին մա սի օբյեկ տիվ կող մի 
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պար տա դիր հատ կա նիշ է խո շոր վնա սի առ կայու թյու նը, ո րը 
հա վա սար է նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չո րս հա րյու րա-
պա տի կին: 

Այս հոդ վա ծի 2-րդ մա սում նկա րա գր ված ա րար քի կա-
տար ման ե ղա նա կը` հր դե հում կամ հան րավ տա նգ այլ ե ղա-
նակ, նույն պես օբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր հատ կա նիշ է: 
Հր դեհ ման դեպ քում հան ցա վո րն ան տառ նե րի կամ ան տա-
ռային ֆոն դի մե ջ չմտ նող տն կա րկ նե րի ոչն չաց ման նպա տա-
կով չա րամ տո րեն խախ տում է  ան տառ նե րում հր դե հային 
ան վտան գու թյան կա նոն նե րը: Հան րավ տա նգ այլ ե ղա նակ է 
հա մար վում ան տառ նե րի ոչն չաց ման կամ վն աս ման այն պի սի 
մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը, ո րը կա րող է հան գեց նել ոչ մի  այն 
ծա ռե րի, տն կա րկ նե րի ոչն չաց ման կամ վն աս ման, այլև կեն-
դա նա կան աշ խար հի ոչն չաց ման, մթ նո լոր տային օ դի աղ տոտ-
ման և այլն (օ րի նակ` թու նա վոր, կեն սա բա նա կան, պայ թու ցիկ 
նյու թե րի կի րա ռու մը)166: 

Ա րար քը սույն հոդ վա ծով ո րա կե լու հա մար կար ևոր է ան-
տառ նե րի ոչն չա ցու մ և ան տառ նե րի վն ա սու մ եզ րույթ նե րի 
բո վան դա կու թյան պար զա բա նու մը: Այս պես, ան տառ նե րի ոչն-
չա ցու  մն  ան տա ռի կամ ան տա ռտն կա րկ նե րի ամ բող ջու թյա մբ 
այր վե լն է կամ աղ տո տող կամ թու նա վոր նյու թե րի, թա փոն նե-
րի, ար տա նե տումն  ե րի և ար տա հոս քե րի ազ դե ցու թյան ար դյուն-
քում դրանց վե րած վե լը ցցա չոր ծա ռե րի: Ան տառ նե րի վն ա սու  մը 
ծա ռա թփային բու սա կա նու թյան մաս նա կի այր վե լն է, ա ռան ձին 
ան տա ռա մա սե րի դեգ րա դա ցի ան մի  նչև ա ճի դա դար ման աս տի-
ճան, հի վան դու թյուն նե րի և վն ա սա տու նե րի տա րա ծու մը, ո րոնք 
բե րում են տեր ևա թա փի, բնա փայ տի փչաց ման և դրա ո րա կի 
է ա կան վատ թա րաց մա ն167:

 Սու բյե կտ. հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տը 16 տա րին լրա ցած 
մե ղ սու նակ ֆի զի կա կան ան ձն է:

166  Տե՛ս Գ.Ս. Ղազինյան խմբ., նշված աշխատությունը, էջ 774:
167  Տե՛ս А.Г. Князев, Д.Б. Чурков, А.И.Чучаев; под ред. А.Г.Князева. Экологические 

преступления: науч.-практ. пособие. – М.: Проспект, 2009, էջ 85:
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 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. մե կ նա բան վող հոդ վա ծի 1-ին մա սում նկա-
րա գր ված ա րար քը կա տար վում է մի  այն ան զգու շու թյա մբ, իսկ 
2-րդ մա սում նկա րա գր ված ա րար քը` մի  այն դի տա վո րու թյա մբ:

Հոդ ված 298. Բ նու թյան հա տուկ պահ պան վող 
տա րա ծք նե րի ռե ժի մը խախ տե լը

Ար գե լոց նե րի, ար գե լա վայ րե րի, ազ գային պար կե րի, բնու-
թյան հու շար ձան նե րի և պե տու թյան կող մի ց հա տուկ պահ պան-
վող բնա կան այլ տա րա ծք նե րի կամ օբյե կտ նե րի ռե ժի մը խախ-
տե լը, ո րը դի տա վո րու թյա մբ կամ ան զգու շու թյա մբ ա ռա ջաց րել 
է է ա կան վն ա ս՝

 պա տժ վում է տու գան քո վ՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի եր-
կու հա րյու րա պա տի կից հի նգ հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ 
ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու-
թյա մբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զր կե լո վ՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք 
տա րի ժամկ  ե տով:

(298-րդ հոդ վա ծը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Օբյե կտ. հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տը ԲՀՊՏ-նե րի ռե ժի մի  
պահ պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րն են: 

Օբյեկ տիվ կո ղմ. hան ցա գոր ծու թյու նը դրս ևոր վում է նույն 
կերպ, ինչ ՀՀ ՎԻ ՎՕ 94-րդ հոդ վա ծում նկա րա գր ված ա րար քը 
(տե ՛ս ՀՀ ՎԻ ՎՕ 94-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու  թյու  նը): ԲՀՊՏ-նե րի ռե-
ժի մը խախ տե լու հա մար քրե ա կան կամ վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն կի րա ռե լու հար ցը ո րո շե լիս պե տք է ղե կա վար վել 
պատ ճառ ված վն ա սի չա փով. մե կ նա բան վող հոդ վա ծի օբյեկ տիվ 
կող մի  պար տա դիր հատ կա նիշ է է ա կան վն ա սի առ կայու թյու նը, 
ո րը կա րող է ար տա հայտ վել բնա կան օբյե կտ նե րի ոչն չաց մա մբ, 
դրա նց վի ճա կի վատ թա րաց մա մբ, այդ տա րա ծք նե րում ապ րող 
կեն դա նի նե րի և բույ սե րի ոչն չաց մա մբ և այլն168: 

168  Տե՛ս Дубовик О.Л., նշված աշխատությունը, էջ 259:
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Սու բյե կտ. հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տը 16 տա րին լրա ցած 
մե ղ սու նակ ֆի զի կա կան ան ձն է:

 Սու բյեկ տիվ կո ղմ. ա րար քը կա րող է կա տար վել ինչ պես դի-
տա վո րու թյա մբ, այն պես էլ ան զգու շու թյա մբ:
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Գ Լ� Խ 3. ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ Ի ՐԱ Վ� ՆՔ ՆԵ ՐԻ 
ՊԱ ՇՏ ՊԱ Ն�   �  ՆԸ 

 Քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու  թյան մաս նա կից նե րի` ֆի զի կա կան 
և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց, հա մայն քների և պե տու  թյան սու բյեկ-
տիվ ի րա վու նք նե րի ի րա ցու  մը և պար տա կա նու  թյու ն նե րի պատ շաճ 
կա տա րու  մը են թադ րու մ է օ րե նսդ րու  թյա մբ ամ րա գր ված հա մա պա-
տաս խան ե րաշ խիք նե րի առ կայու  թյու ն, ինչ պի սիք հան դի սա նու մ են 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վու նք նե րի պա շտ պա նու  թյան ե ղա նակ նե րը: 
Դրա նք օ րե նսդ րու  թյա մբ նա խա տես ված այն մի  ջոց նե րն են, ո րոնց 
օգ նու  թյա մբ կա րե լի է խա փա նել, կան խել ի րա վու ն քի խախ տու  մը, 
վե րա կա նգ նել (ճա նա չել) ի րա վու նք նե րը և (կամ) փոխ հա տու  ցել 
ի րա վու ն քի խա խտ մա մբ պատ ճառ ված վն աս նե րը169:

 Սու բյեկ տը դի մու մ է քա ղա քա ցի ա կան ի րա վու նք նե րի պա շտ-
պա նու  թյա նն այն ժա մա նակ, երբ խա խտ վու մ կամ վի ճա րկ վու մ են 
նրա ի րա վու նք նե րը170: Ընդ ո րու մ, քա ղա քա ցի ա կան ի րա վու նք նե րի 
պա շտ պա նու  թյան մի  ջոց նե րից յու  րա քան չյու  րը կի րա ռե լի է մի  այն 
ո րոշա կի սու բյեկ տիվ ի րա վու ն քի պա շտ պա նու  թյան հա մար, օ րի նակ` 
վն աս նե րի հա տու  ցու  մը կա րող է կի րառ վել մի  այն այն դեպ քու մ, երբ 
ի րա վա խա խտ ման ար դյու ն քու մ պատ ճառ վել է  վն աս: Քա ղա քա ցի-

169 Տե´ս Брагинский М.И., Витрянский В.В., Договорное право, общие положения. 
М.: 1997, էջ 628:

170 Տե´ս Բարսեյ ան Տ.Կ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
իրա  վունք: Առաջին մաս. – Երևանի պետ. համալս. Երևանի համալս. հրատ., 
Եր., 2004, էջ 74:
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ա կան ի րա վու նք նե րի պա շտ պա նու  թյու  նը կա րող է ի րա կա նաց վել 
ինչ պես դա տա կան, այն պես էլ ար տա դա տա կան կար գով:

ՀՀ քաղ. օր.-ը ան տառ նե րը ճա նա չու մ է որ պես քա ղա քա ցի-
ա կան ի րա վու նք նե րի օբյե կտ, իսկ ՀՀ ԱՕ-ն ամ րագ րու մ է ան-
տառ նե րի և ան տա ռային հո ղե րի նկատ մա մբ սե փա կա նու  թյան և 
ան տա ռօգ տա գո րծ ման ինս տի տու տ նե րը, ո րո նց կա պակ ցու  թյա մբ 
ա ռա ջա ցող քա ղա քա ցի ա կան ի րա վու նք նե րի պա շտ պա նու  թյու նն 
ի րա կա նաց վու մ է ՀՀ քաղ. օր. 14-րդ հոդ վա ծու մ նա խա տես ված 
ե ղա նակ նե րով:

Հոդ ված 14. Քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի 
պա շտ պա նու թյան ե ղա նակ նե րը

Քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյունն ի րա-
կա նաց վում է`

3) ի րա վուն քը խախ տող կամ դրա խա խտ ման հա մար վտա նգ 
ստեղ ծող գոր ծո ղու թյուն նե րը կան խե լով.

10) վն աս ներ հա տու ցե լով:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծը, մար դու հիմն  ա կան 
ի րա վունք նե րը ճա նա չե լով որ պես բա րձ րա գույն ար ժեք, սահ մա-
նում է նաև այդ ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյունն ա պա հո վե լու 
պե տու թյան պար տա կա նու թյու նը: Իսկ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ 
հոդ վա ծն ամ րագ րում է յու րա քան չյու րի ի րա վուն քը` դա տա կան, 
ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն նե րի առջև օգ տվե լու իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա վա կան պա շտ պա նու-
թյան ար դյու նա վետ մի  ջոց նե րից: Քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քում 
որ պես ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան 
մի  ջոց ներ հան դես են գա լիս քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի 
պա շտ պա նու թյան ե ղա նակ նե րը, ո րո նց ցան կը սպա ռիչ չէ: Ի րա-
վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ո րոշ ե ղա նակ ներ կա րող են կի-
րառ վել բա ցա ռա պես դա տա րա նի կող մի ց, օ րի նակ` պե տա կան 
կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա րմն  ի ակտն ան վա վեր 
ճա նա չե լը, ա ռո չի նչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք նե րը 
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կի րա ռե լը և վի ճա հա րույց գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նա չե լը և դրա 
ան վա վե րու թյան հետ ևա նք նե րը կի րա ռե լը: 

Ել նե լով խա խտ ված կամ վի ճա րկ վող ի րա վուն քի բնույ թից` 
յու րա քան չյուր դեպ քում կա րող է կի րա ռե լի լի նել ի րա վունք նե-
րի պա շտ պա նու թյան այս կամ այն ե ղա նա կը: Հա րկ է նկա տի 
ու նե նալ, որ տա րա տե սակ վե ճեր լու ծե լիս կամ գոր ծեր քն նե լիս 
դա տա րա նը կամ պե տա կան ի րա վա սու մար մի ն նե րը գոր ծը լու-
ծում են դի մո ղի կող մի ց նշ ված ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյան 
ե ղա նա կի շր ջա նակ նե րում: Ընդ ո րում, ի րա վունք նե րի պա շտ-
պա նու թյան մի  քա նի ե ղա նակ կա րող են կի րառ վել մի  ա ժա մա-
նակ, օ րի նակ` ի րա վուն քը խախ տող կամ դրա խա խտ ման հա-
մար վտա նգ ստեղ ծող գոր ծո ղու թյուն նե րը կան խե լը և վն աս նե րի 
հա տու ցու մը: Աս վա ծն ա ռա վել ա ռար կայա կան լի նե լու հա մար 
նպա տա կա հար մար է քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի պա շտ-
պա նու թյան ե ղա նակ նե րը պար զա բա նել ան տա ռային օ րե նս-
դրու թյան կի րառ ման օ րի նակ նե րով:

Ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան կի րառ ման ո լոր տում քա ղա քա-
ցի ա կան ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ե ղա նակ նե րից ա ռա-
վել կի րա ռե լի են ի րա վուն քը խախ տող կամ դրա խա խտ ման հա-
մար վտա նգ ստեղ ծող գոր ծո ղու թյուն նե րը կան խե լը և վն աս նե րի 
հա տու  ցու  մը: 

 Օ րի նակ՝ « Ճան Շին» ՓԲ ըն կե րու  թյու  նը «Ա» ան տա ռտն տե սու  թյան 
տա րած քու մ կու  տա կել է տեխ նի կա՝ ճա նա պարhա շի նա կան աշ խա-
տա նք ներ սկ սե լու  նպա տա կով: «Ա» ան տա ռտն տե սու  թյու  նը դի մու մ 
է դա տա րան՝ ան տա ռային տն տե սու  թյան հա մար վտա նգ ստեղ ծող 
գոր ծո ղու  թյու ն նե րը կան խե լու  պա հան ջով: Ե թե դա տա րա նը գտ նի, 
որ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նա ցու  մը վն աս կպա տ-
ճա ռի «Ա» ան տա ռտն տե սու  թյա նը, կպար տա վո րեց նի « Ճան Շին» 
ՓԲ ըն կե րու  թյա նը չսկ սել ճա նա պար հա շի նա կան աշ խա տա նք նե րը:
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 Օ րի նակ՝ « Մայ նի նգ» ՓԲ ըն կե րու  թյու  նը փոր ձա քն նա կան եզ րա կա-
ցու  թյա մբ սահ ման ված պա հա նջ նե րի խա խտ մա մբ ի րա կա նաց նու մ 
է հա տու մն  եր հան քի շա հա գո րծ ման հա մար ան հրա ժե շտ տա  րածքն 
ա զա տե լու  նպա տա կով, ին չը  վն աս է պատ ճա ռու մ ան տառ նե րին: 
Ան տա ռային տն տե սու  թյու ն վա րող «Ա» ՊՈԱԿ-ի հայ ցի հի ման վրա 
դա տա րա նը կպար տա վո րեց նի « Մայ նի նգ» ՓԲ ըն կե րու  թյա նը  դա-
դա րեց նե լու  սահ ման ված պայ ման նե րի խա խտ մա մբ կա տար վող 
հա տու մն  ե րը և հա տու  ցե լու  դրա նց ար դյու ն քու մ «Ա» ՊՈԱԿ-ի կրած 
վն աս նե րը:

 Վ նաս նե րի հա տուց ման կար գի և պայ ման նե րի վե րա բե րյալ 
տե ՛ս հա ջո րդ հոդ ված նե րի մե կ նա բա նու  թյու ն նե րը:

Հոդ ված 17. Վ նաս նե րի հա տու ցում

1. Ան ձը, ում ի րա վուն քը խա խտ վել է, կա րող է պա հան ջել 
ի րեն պատ ճառ ված վն աս նե րի լրիվ հա տու ցում, ե թե վն աս նե րի 
հա տուց ման ա վե լի պա կաս չափ նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ 
պայ մա նագ րով:

2. Վնաս ներ են` ի րա վուն քը խա խտ ված ան ձի ծախ սե րը, որ 
նա կա տա րել է կամ պե տք է կա տա րի խա խտ ված ի րա վուն քը 
վե րա կա նգ նե լու հա մար, նրա գույ քի կո րուս տը կամ վն աս ված քը 
(ի րա կան վն աս), ինչ պես նաև չս տաց ված ե կա մուտ նե րը, ո րո նք 
այդ ան ձը կս տա նար քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան սո վո-
րա կան պայ ման նե րում, ե թե նրա ի րա վուն քը չխա խտ վեր (բաց 
թողն ված օ գուտ):

3. Ե թե ի րա վուն քը խախ տած ան ձը դրա հետ ևան քով ստա-
ցել է ե կա մուտ ներ, ա պա ան ձը, ում ի րա վուն քը խա խտ վել է, 
մյուս վն աս նե րի հետ մի  ա սին բաց թո ղն ված օ գու տի հա տուց-
ման պա հան ջի ի րա վունք ու նի` այդ ե կա մուտ նե րից ոչ պա կաս 
չա փով:
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 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Վնաս նե րի հա տու ցումն  ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան 
ա ռա վել տա րած ված և ու նի վեր սալ ե ղա նակ նե րից  է: Ի րա վուն-
քը խա խտ ված ան ձը մի  շտ հնա րա վո րու թյուն ու նի պա հան ջե-
լու ի րեն պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցում, ե թե օ րեն քով կամ 
պայ մա նագ րով այլ բան սահ ման ված չէ171: Ան տա ռային օ րենս-
դ րու թյան կի րառ ման ո լոր տում պատ ճառ ված վն աս նե րը հաշ-
վար կե լիս հի մք են ըն դուն վում «Բ նա պահ պա նա կան ի րա-
վա խախ տումն  ե րի հետ ևան քով կեն դա նա կան և բու սա կան 
աշ խար հին պատ ճառ ված վն աս նե րի հա տուց ման սա կագ նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ֆի քս ված սա կագ նե րը, ո րոնք 
կայուն են և կող մե  րի հայե ցո ղու թյա մբ փո փոխ վել չեն կա րող: 
Վնաս նե րի առ կայու թյան, ինչ պես նաև դրա նց չա փի հաշ վարկ -
ման պար տա կա նու թյու նը դր վում է տու ժո ղի վրա: Պե տք է 
նկա տի ու նե նալ, որ վն աս նե րի հա տուց ման սա կագ նե րի կամ 
դրա նք հաշ վար կե լու մե  թո դի կայի բա ցա կայու թյու նը որ ևէ պա-
րա գայում հի մք չէ վն աս նե րի հա տուց ման պա հան ջը մե ր ժե լու 
հա մար: 

Ի րա վուն քը խա խտ ված ան ձի հա մար կար ևոր ե րաշ խիք է հա-
տու ցում պա հան ջե լու ի րա վուն քը՝ պատ ճառ ված վն ա սի լրիվ չա-
փով, ո րը փաս տա ցի վն ա սի և բաց թո ղն ված օ գու տի հան րա գու-
մա րն է:

 Հա րկ է նշել, որ վն ա սը կա րող է հա տուց վել ոչ մի  այն դրա մա-
կան տես քով, այլ նաև բնե ղե նով, այ սի նքն` վն աս պատ ճա ռած 
ան ձի կող մի ց սե փա կան մի  ջոց նե րով և ու ժե րով պատ ճառ ված 
վն ա սը վե րա կա նգ նե լու ձևով: 

2. «Վ նաս» եզ րույ թը բա վա կա նին ընդ հան րա կան է, սա կայն 
ու նի հս տակ բո վան դա կու թյուն. այն նե րա ռում է ի րա կան վն ա սը` 
շո շա փե լի կո րուստ նե րը, և ակն կալ վող ե կա մու տը, ե թե ան ձին 
վն աս չպատ ճառ վեր:

171 Տե´ս Комментарий части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
– М.: Ред. журнала «Хозяйство и право». Изд.-во «Спарк», 1995, էջ 72:
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 Օ րի նակ՝ քա ղա քա ցի Ան տո նյա նն ան տա ռօգ տա գո րծ ման պայ մա-
նագ րի և ան տա ռա հատ ման տոմ սի հի ման վրա բնա փայ տի մթե րու մ 
ի րա կա նաց նե լիս գե րա զան ցել է սահ ման ված ծա վա լը, և մթեր ված 
բնա փայ տը տե ղա փո խե լիս ոչն չաց րել է հատ ման տա րի քի չհա սած 
տա սը մատ ղաշ ծառ: 

 Այս դեպ քում վն ա սը հա վա սար կլի նի սահ ման ված ծա վա-
լի գե րա զա նց մա մբ հատ ված ծա ռե րի, ոչն չաց ված մատ ղա շի 
ար ժե քի և այն ե կա մու տի հան րա գու մա րին, ո րն ան տա ռային 
տն տե սու թյուն վա րող կազ մա կեր պու թյու նը կս տա նար, ե թե 
մատ ղաշ ծա ռե րը հաս նե ին հատ ման տա րի քի և մթեր վե ին 
սահ ման ված կար գի պահ պան մա մբ: Վնաս նե րի կազ մում 
պե տք է հաշ վար կել նաև ա պօ րի նի հատ ված ծա ռե րի փո-
խա րեն նոր տն կի նե րի ձե ռք բեր ման, ինչ պես նաև հա մա պա-
տաս խան ա շխա տա նք նե րի կա տար ման հա մար պա հա նջ-
վող գու մա րը:

 Հա րկ է նկա տի ու նե նալ, որ ՀՀ քաղ. օր.-ում օգ տա գո րծ վող 
«վն  աս» հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը չի նե րա ռում ան-
տա ռային տն տե սու թյան կո րուստ նե րը, ո րո նք գնա հատ վում են 
ա ռան ձին (ման րա մա սն տե ՛ս ՀՀ ԱՕ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի մե կ-
նա բա նու  թյու  նը):

3. Ի րա վուն քը խախ տած ան ձից ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ար դյուն քում ստաց ված ե կա մուտ նե րը ետ պա հան ջե լն ուղղ ված 
է ի րա վա խախ տի ստա ցած օ գուտ նե րի հաշ վին հա տու ցե լու տու-
ժո ղի կրած վն աս նե րը:

 Օ րի նակ՝ քա ղա քա ցի Ան տո նյա նն ի րա կա նաց րել է ա պօ րի նի հա-
տու մն  եր և մթեր ված 10 խոր. մ բնա փայտն ի րաց նե լու  ար դյու ն քու մ 
ստա ցել 100.000 ՀՀ դրամ ե կա մու տ: Ան տա ռային տն տե սու  թյու ն վա-
րող «Ա» ՊՈԱԿ-ը ի րա վու նք ու  նի ա պօ րի նի հա տու մն  ե րի հետ ևան-
քով կրած ի րա կան վն ա սից բա ցի, Ան տո նյա նից պա հան ջե լու  նրա 
ստա ցած ե կա մու տ նե րը` 100.000 ՀՀ դրա մի ց ոչ պա կաս չա փով:
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ՀՀ քաղ. օր.-ը պար տա վո րու  թյու ն նե րի ծագ ման հիմ քե րի կազ-
մու մ հի շա տա կու մ է վն աս պատ ճա ռե լը, ո րի հետ ևան քով պար-
տա վո րա կան հա րա բե րու  թյան կող մե  րից մե  կի`  պար տա տի րոջ 
մոտ ծա գու մ է ի րեն պատ ճառ ված վն ա սի հա տու  ցու մ պա հան ջե լու  
ի րա վու նք, իսկ մյու  սի` պար տա պա նի մոտ` պատ ճառ ված վն ա սի 
հա տու ց ման պար տա կա նու  թյու ն: Վնաս պատ ճա ռե լու  հետ ևան քով 
ծա գած պար տա վո րու  թյու ն նե րն ըն դու ն ված է ան վա նել նաև ար տա-
պայ մա նա գրային պար տա վո րու  թյու ն ներ, քա նի որ դրա նք չեն բխու մ 
կող մե  րի մի  ջև հա մա ձայ նեց ված պայ ման նե րով կնք ված պայ մա-
նագ րից, այլ ծա գու մ են մի  ա կող մա նի գոր ծո ղու  թյու ն նե րից, օ րի նակ` 
թու  նա վոր նյու  թեր փո խադ րող եր կա թու  ղային շար ժա կազ մի  վթա րի 
ար դյու ն քու մ ան տա ռին վն աս պատ ճա ռե լու ց: Ի դեպ, վն աս կա րող է 
պատ ճառ վել ոչ մի  այն ի րա վա խախ տու մն  ե րի, այլ նաև օ րի նա չափ 
գոր ծո ղու  թյու ն նե րի հետ ևան քով, ո րի պա րա գայու մ վն աս նե րը են-
թա կա են հա տու ց ման օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րու մ:

Վ նաս նե րի հա տու ց ման պար տա կա նու  թյու ն կա րող է ծա գել ինչ-
պես հան ցա գոր ծու  թյան կամ վար չա կան ի րա վա խա խտ ման, այն պես 
էլ վար չա կան կամ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու  թյու ն չա ռա ջաց նող 
գոր ծո ղու  թյու ն նե րի հետ ևան քով վն աս պատ ճա ռե լու  դեպ քու մ: Որ-
պես կա նոն, վն աս նե րի հա տու  ցու  մն  ու  ղեկ ցու մ է ան ձին վար չա կան 
կամ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու  թյան են թար կե լու ն, սա կայն կա-
րող է կի րառ վել նաև ինք նու  րու յն:

Ան տա ռին պատ ճառ ված վն աս նե րի հա մար ժեք հա տու ց ման տե-
սան կյ ու  նից շատ կար ևոր է ան տա ռային է կո հա մա կար գին` որ պես 
բնա կան հա մա լի րին, պատ ճառ ված վն ա սի հաշ վա րկ ման մե  թո դի-
կայի հաս տա տու  մը. ՀՀ-ու մ նման ակտ դե ռևս չի ըն դու ն վել: Գոր ծող 
մի  ակ նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ տը, ո րի հի ման վրա կա տար վու մ 
են հաշ վա րկ նե րը, «Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի հե-
տևան քով կեն դա նա կան և բու  սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն աս-
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նե րի հա տու ց ման սա կագ նե րի մա սին» ՀՀ օ րե նքն է, ո րը սահ մա նու մ 
է կեն դա նա կան և բու  սա կան աշ խար հի տե սակ նե րի ցան կը և դրա-
նու մ ընդ գրկ ված տե սակ նե րից յու  րա քան չյու ր մի  ա վո րի ոչն չաց ման 
կամ վն աս ման հա մար գա նձ վող գու  մա րի հաշ վա րկ ման սա կա գնե րը: 
Նման մո տեց ման պա րա գայու մ ան տա ռային է կո հա մա կար գին պատ-
ճառ ված վն ա սի հա տու  ցու  մը չի կա րող հա մար ժեք լի նել:   

Վ նաս նե րի հա տու ց ման ընդ հա նու ր հիմ քե րը, կար գը, պայ ման նե-
րը և ե ղա նակ նե րը նա խա տես ված են ՀՀ քաղ. օր.-ով: 

§ 1. Ընդ հա ն/ ր դր/ յթ ներ վն ա սի 
հա տ/ ց ման հա մա ր

Հոդ ված 1058. Վ նա սի հա տուց ման հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյան ընդ հա նուր հիմ քե րը

1. Քա ղա քա ցու ան ձին կամ գույ քին, ինչ պես նաև ի րա վա բա-
նա կան ան ձի գույ քին պատ ճառ ված վն ա սը լրիվ ծա վա լով են-
թա կա է հա տուց ման այն պատ ճա ռած ան ձի կող մի ց:

Վ նա սի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն օ րեն քով կա րող է 
դր վել վն աս չպատ ճա ռած ան ձի վրա:

2. Վնաս պատ ճա ռած ան ձն ա զատ վում է այն հա տու ցե լուց, 
ե թե ա պա ցու ցում է, որ վն ա սն իր մե ղ քով չի պատ ճառ վել: Օ րեն-
քով կա րող է նա խա տես վել վն ա սի հա տու ցում` վն աս պատ ճա-
ռո ղի մե ղ քի բա ցա կայու թյա մբ:

3. Օ րի նա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րով պատ ճառ ված վն ա սը հա-
տուց վում է օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում:

(1058-րդ հոդ վա ծը լրաց. 21.02.07 ՀՕ-110-Ն)

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` վն ա սը են թա կա է հա տուց-
ման այն ան ձի կող մի ց, ում հա կաի րա վա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի կամ ան գոր ծու թյան ար դյուն քում ա ռա ջա ցել է վն ա սը: 
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Ո րոշ դեպ քե րում, ել նե լով վն աս պատ ճա ռող սուբյե կտ նե րի 
կար գա վի ճա կից, ինչ պես նաև տու ժո ղի շա հե րն ա պա հո վե լու 
նկա տա ռու մի ց, օ րեն քով վն ա սի հա տուց ման պար տա կա նու թյու-
նը դր վում է.

- ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ քա ղա քա ցու վրա` ի րե նց աշ-
խա տո ղի կող մի ց աշ խա տան քային (ծա ռայո ղա կան, պաշ տո նե ա-
կան) պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս պատ ճառ ված վն ա սի 
հա մար (ՀՀ քաղ. օր. 1062-րդ հոդ ված),

- Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վրա` պե տա կան կա ռա-
վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ու 
դրա նց պաշ տո նա տար ան ձա նց, ինչ պես նաև հե տա քն նու թյան, 
նա խա քն նու թյան մար մի ն նե րի, դա տա խա զու թյան և դա տա րա-
նի ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րով պատ ճա ռած վն ա սի հա մար 
(ՀՀ քաղ. օր. 1063, 1064-րդ հոդ ված ներ), 

- ծնող նե րի, որ դեգ րող նե րի կամ խնա մա կալ նե րի վրա` մի նչև 
տա սն չո րս տա րե կան ան չա փա հաս նե րի պատ ճա ռած վն ա սի 
հա մար, ե թե չեն ա պա ցու ցում, որ վն ա սն ան չա փա հա սի մե ղ քով 
չի պատ ճառ վել (ՀՀ քաղ. օր. 1067-րդ հոդ ված),

- ծնող նե րի, որ դեգ րող նե րի կամ խնա մա կալ նե րի վրա` տասն -
չոր սից մի  նչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րի պատ ճա-
ռած վն ա սի հա մար այն չա փով, որ քա նով չի բա վա րա րում ան-
չա փա հա սի սե փա կան գույ քը կամ ե կա մուտ նե րը (ՀՀ քաղ. օր. 
1068-րդ հոդ ված),

- խնա մա կա լի կամ հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր-
պու թյան վրա` ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված քա ղա քա ցու պատ ճա-
ռած վն ա սի հա մար (ՀՀ քաղ. օր. 1069-րդ հոդ ված):

2. Ի տար բե րու թյուն քրե ա կան և վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան` քա ղա քա ցի աի րա վա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան դեպ քում ի րա վա խախ տի մե ղ քի ձևը (դի տա վո րու թյուն 
կամ ան զգու շու թյուն) և չա փը չեն կար ևոր վում: Ան ձը պա տաս-
խա նատ վու թյուն է կրում մի և նույն չա փով ինչ պես ուղ ղա կի դի-
տա վո րու թյա մբ, այն պես էլ ան զգու շու թյա մբ վն աս պատ ճա ռե լու 
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դեպ քում172: Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ քաղ. օր.-ը նա խա տե սում է 
մի  շա րք դեպ քեր, երբ վն ա սի հա տուց ման պար տա վո րու թյուն 
ծա գում է ան կախ մե ղ քից (10711-1072-րդ հոդ ված ներ): Օ րի նակ, 
ե թե ան տա ռային հո ղե րը հե ղեղ վել են տեխ նի կա պես ան սա րք 
ջրա տա րի վն աս ման հետ ևան քով,  որն ա ռա վել վտան գի աղ բյուր 
է հա մար վում, ա պա վն աս նե րը հա տու ցե լու պար տա վո րու թյուն 
կա ռա ջա նա այդ խո ղո վա կա շա րի սե փա կա նա տեր հան դի սա ցող 
կազ մա կեր պու թյան հա մար` ան կախ մե ղ քի առ կայու թյու նից:

 Բո լոր դեպ քե րում, ե թե վն ա սն ա ռա ջա ցել է ան հաղ թա հա-
րե լի ու ժի (տ վյ ալ պայ ման նե րում ար տա կա րգ և ան կան խա տե-
սե լի հան գա մա նք ներ, տա րե րային ա ղետ ներ և այլն) հետ ևան-
քով, այն հա տու ցե լու պար տա վո րու թյուն որ ևէ սուբյեկ տի մոտ 
չի ա ռա ջա նում:

3. Որ պես օ րի նա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում 
պատ ճառ ված վնաս` ՀՀ քաղ. օր.-ը նա խա տե սում է ան հրա-
ժե շտ պաշտ պա նու թյան* և ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյան* վի-
ճա կում պատ ճառ ված վնա սը: Նշ ված վի ճա կում կա տար ված 
ա րար քը, որն ու նի հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ, չի կա-
րող ո րակ վել որ պես այդ պի սին, քա նի որ ան հրա ժե շտ պաշտ -
պա նու թյու նը և ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյու նն ա րար քի հան-
ցա վո րու թյու նը բա ցա ռող հան գա մա նք ներ են: Անհ րա  ժեշտ 
պա շտ պա նու թյան վի ճա կում պատ ճառ ված վնա սը են թա կա չէ 
հա տուց ման, ե թե չեն գե րա զա նց վել դրա սահ ման նե րը: Ծայ-
րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյան վի ճա կում կա տար ված ա րա րք նե-
րի դեպ քում թեև վնաս է պատ ճառ վում ո րո շա կի ար ժեք նե րի, 
սա կայն դա ար վում է ա ռա վել բա րձր ար ժեք ներ պա շտ պա-
նե լու նպա տա կով, երբ տվյալ ի րա վի ճա կում դրա նց սպառ-
նա ցող վտան գը կան խե լու պա կաս վտան գա վոր տար բե րակ 
չկար: Հաշ վի առ նե լով նշ ված վի ճակ նե րում վնաս պատ ճա ռո-
ղի շար ժա ռիթ նե րը` ՀՀ քաղ. օր. 1061-րդ հոդ վա ծը թույլ է տա-
լիս վնա սը հա տու ցե լու պար տա կա նու թյու նը դնել այն ան ձի 

172 Տե´ս Комментарий части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
– М.: Фонд Правовая культура, Фирма «Гардарика», 1996, էջ 356:
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վրա, ի շահ ո րի գոր ծել է վնաս պատ ճա ռո ղը կամ լրիվ կամ 
մաս նա կի ո րեն ա զա տել նրա նց վնա սը հա տու ցե լու պար տա-
վո րու թյու նից:

 Օ րի նակ՝ մե ծ ա րա գու  թյա մբ ըն թա ցող բեռ նա տա րի վա րոր դը, ճա-
նա պար հին նկա տե լով ե րե խա նե րի, կտ րու կ ար գե լա կու մ է, սա-
կայն նրան չի հա ջող վու մ կա նգ նեց նել մե  քե նան: Վա րոր դը ստիպ-
ված փո խու մ է ըն թաց քի ու ղ ղու  թյու  նը, բախ վու մ ճամ փեզ րին ա ճած 
ծա ռե րին և շրջ վե լով տա պա լու մ 5 հազ վա գյու տ ծառ` պե տու  թյա նը 
պատ ճա ռե լով 500.000 ՀՀ դրա մի  վն աս:

 ՀՀ Քաղ. օր. 1058-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` « Քա ղա քա ցու  
ան ձին կամ գու յ քին, ինչ պես նաև ի րա վա բա նա կան ան ձի գու յ քին 
պատ ճառ ված վն ա սը լրիվ ծա վա լով են թա կա է հա տու ց ման այն 
պատ ճա ռած ան ձի կող մի ց»: Սա կայն, քա նի որ վա րոր դը գոր ծել է 
ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու  թյան վի ճա կու մ (նյու  թա կան վն աս պատ-
ճա ռե լով պե տու  թյա նը` փր կել է ե րե խա նե րի կյ ան քը), վեր ջի նս կա-
զատ վի պատ ճառ ված վն ա սը հա տու  ցե լու  պար տա կա նու  թյու  նից:

 Իրավա չափ գոր ծո ղու թյան ար դյուն քում պատ ճառ ված վն աս 
պե տք է հա մա րել նաև այն վն ա սը, ո րը պատ ճառ վել է ան տա ռի 
կա տե գո րի ան փո խե լու դեպ քում ան տա ռօգ տա գո րծ ման պայ մա-
նա գի րը լու ծե լու հետ ևան քով:

Հոդ ված 1059. Վ նաս պատ ճա ռե լը կան խե լը

1. Ա պա գայում վն աս պատ ճա ռե լու վտան գը կա րող է հի մք 
դառ նալ վտա նգ ստեղ ծող գոր ծու նե ու թյունն ար գե լե լու պա հան-
ջով հայ ցի հա տուց ման հա մար:

2. Ե թե պատ ճառ ված վն ա սը հետ ևա նք է շեն քի, շի նու թյան շա-
հա գո րծ ման կամ այլ ար տադ րա կան գոր ծու նե ու թյան, ո րը շա-
րու նա կում է վն աս պատ ճա ռել կամ սպառ նում է նոր վն ա սով, 
դա տա րա նն ի րա վունք ու նի պա տաս խա նո ղին պար տա վո րեց նել 
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վն աս հա տու ցե լուց բա ցի կա սեց նել կամ դա դա րեց նել հա մա պա-
տաս խան գոր ծու նե ու թյու նը:

3. Դա տա րա նը կա րող է մե ր ժել հա մա պա տաս խան գոր ծու-
նե ու թյու նը կա սեց նե լու կամ դա դա րեց նե լու մա սին հայ ցը, ե թե 
այն կա սեց նե լը կամ դա դա րեց նե լը հա կա սում է պե տա կան շա-
հե րին: Նման գոր ծու նե ու թյու նը կա սեց նե լը կամ դա դա րեց նե լը 
մե ր ժե լը տու ժող նե րին չի զր կում այդ գոր ծու նե ու թյա մբ պատ-
ճառ ված վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քից:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1-2. Այս հոդ վա ծը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս գոր ծու նե ու-
թյունն ար գե լե լու պա հան ջով դի մե լ դա տա րան173, ե թե նման 
գոր ծու նե ու թյունն ա պա գայում կա րող է վն աս պատ ճա ռել քա-
ղա քա ցու կյ ան քին կամ ա ռող ջու թյա նը, քա ղա քա ցու կամ ի րա վա-
բա նա կան ան ձա նց գույ քին, ինչ պես նաև շր ջա կա մի  ջա վայ րին: 
Այս դեպ քում, փաս տո րեն, դա տա րան դի մե  լու մի  ակ պայ մա նը 
նա խա տես վող գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում վն աս պատ ճառ ե լու 
հա վա նա կա նու թյունն է:

 Մեկ նա բան վող դրույ թը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նաև դա-
տա կան կար գով պար տա վո րեց նե լու կա սեց նել (ժա մա նա կա վո-
րա պես դա դա րեց նել) կամ դա դա րեց նել ար դեն իսկ ի րա կա նաց-
վող գոր ծու նե ու թյու նը, ո րը վն աս է պատ ճա ռում, կամ առ կա է 
նոր վն աս պատ ճա ռե լու սպառ նա լիք: Գոր ծու նե ու թյու նը կա սեց-
նե լու կամ դա դա րեց նե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե  լու դեպ-
քում մե ղ քը չի կար ևոր վում: 

 Օ րի նակ՝ ան տա ռային տն տե սու  թյու ն վա րող կազ մա կեր պու  թյան 
հայ ցի հի ման վրա դա տա րա նը կա րող է դա դա րեց նել ան տա ռին 
հա րող տա րած քու մ մայ րու  ղու  կա ռու ց ման աշ խա տա նք նե րը, ո րը 
կա րող է վն աս պատ ճա ռել ան տա ռին: 

 

173 Մեկնաբանվող հոդվածի 1-ին մասում գործածվում է «հայցի հատուցում» 
բառակապակցությունը, որը սխալ է: Օրենսդիրը նկատի է ունեցել «հայցի 
հարուցումը»` որպես գործի դատական քննության մե կնարկ:
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Ը նդ ո րում, պար տա դիր չէ, որ գոր ծու նե ու թյան կա սե ցու մը 
նա խոր դի դրա դա դա րեց մա նը. ել նե լով գոր ծի հան գա մա նք նե-
րից` դա տա րա նը կա րող է մի  ան գա մի ց դա դա րեց նել վն աս պատ-
ճա ռող գոր ծու նե ու թյու նը:

 Սա կայն շր ջա կա մի  ջա վայ րին վն աս պատ ճա ռե լու վտա նգ 
ներ կայաց նող կամ ար դեն իսկ վն աս պատ ճա ռող գոր ծու նե ու-
թյու նը դա դա րեց նե լու կամ կա սեց նե լու հայ ցով դա տա րան դի-
մե  լիս պե տք է ան պայ ման հաշ վի առ նել, թե արդյոք գոր ծու-
նե ու թյան տվյ ալ տե սա կը են թա կա է շր ջա կա մի  ջա վայ րի վրա 
ազ դե ցու թյան փոր ձա քն նու թյան, և ե թե այո, ա պա որ քա նով դրա 
ար դյուն քում ակն կալ վող բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րը կգե-
րա զան ցեն փոր ձա քն նա կան եզ րա կա ցու թյա մբ հաս տատ ված 
ցու ցա նիշ նե րը: Ե թե կա տար ված հաշ վա րկ նե րը ցույց են տա լիս, 
որ տվյ ալ գոր ծու նե ու թյան ազ դե ցու թյան պա րա մե տ րե րը կհա-
մա պա տաս խա նեն հաս տատ ված ցու ցա նիշ նե րին (թեև ո րո շա-
կի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն շր ջա կա մի  ջա վայ րի վրա կլի նի), 
ա պա դա տա րա նը կմե ր ժի հայ ցը:

3. Նա խա տես վող կամ ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյան` 
ա պա գայում կամ ար դեն իսկ վն աս պատ ճա ռե լու փաս տը հաս-
տատ ված հա մա րե լու պա րա գայում դա տա րա նը հայ ցը կա րող 
է մե ր ժել մի  այն այն դեպ քում, երբ տվյ ալ գոր ծու նե ու թյան ի րա-
կա նա ցումն  ար դա րաց ված է պե տա կան շա հի առ կայու թյա մբ: ՀՀ 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված չէ « պե տա կան շա հ» հաս կա ցու-
թյու նը, ուս տի յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա րա նը, ել նե լով գոր-
ծի հա նգ ամա նք նե րից, պե տք է ո րո շի` առ կա է արդյոք պե տա կան 
շահ, թե ոչ:

Հոդ ված 1075. Վ նա սը հա տու ցե լու ե ղա նակ նե րը

Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով վն ա սի հա տուց ման պա հան ջը, 
գոր ծի հան գա մա նք նե րին հա մա պա տաս խան, պար տա վո րեց-
նում է վն ա սը պատ ճա ռե լու հա մար պա տաս խա նա տու ան ձին 
վն ա սը հա տու ցել բնե ղե նով (տ րա մադ րել նույն տե սա կի և ո րա-
կի գույք, վե րա նո րո գել վն աս ված գույ քը և այլն) կամ հա տու ցել 
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պատ ճառ ված վն աս նե րը (ՀՀ քաղ. օր. 17 հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ 
կե տեր):

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

Այս հոդ վա ծը նա խա տե սում է վն ա սի հա տուց ման եր կու ե ղա-
նակ` բնե ղե նով կամ դրա մա կան ձևով: Թեև օ րեն քում ուղ ղա կի-
ո րեն ամ րա գր ված չէ, սա կայն վն ա սը բնե ղե նով կա րող է հա-
տուց վել մի  այն կող մե  րի հա մա ձայ նու թյա մբ, իսկ դրա մա կան 
հա տու ցու մը ցան կա ցած պա րա գայում կա րող է փո խա րի նել 
բնե ղե նով հա տուց մա նը: Շր ջա կա մի  ջա վայ րին, այդ թվում` ան-
տառ նե րին պատ ճառ ված վն ա սի դեպ քում բնե ղե նով հա տու ցու-
մը գո րծ նա կա նում հնա րա վոր չէ, քա նի որ ե թե նույ նի սկ հնա րա-
վոր է վե րա կա նգ նել պատ ճառ ված վն ա սը, ա պա, որ պես կա նոն, 
դա կա տար վում է լայ նա ծա վալ ու տևա կան աշ խա տա նք նե րի 
ար դյուն քում` հա տուկ մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի նե րգ րավ մա մբ:
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ՄԱՍ 6. ԲՆԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ 
 Ի ՐԱ ՎԱ ԽԱԽ Տ� Մ ՆԵ ՐԻ 
 ՀԵ ՏԵ ՎԱՆ ՔՈՎ ԿԵՆ ԴԱ ՆԱ ԿԱՆ  
 ԵՎ Բ�  ՍԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻՆ 
 ՊԱՏ ՃԱՌ ՎԱԾ ՎՆԱ ՍԻ 
 ՀԱ Տ� Ց ՄԱՆ ՍԱ ԿԱԳ ՆԵ ՐԻ 
 ՄԱ ՍԻՆ ՀՀ Օ ՐԵ ՆՔ

Գ Լ� Խ 1. ԸՆԴ ՀԱ Ն� Ր ԴՐ� ՅԹ

Այս գլ խի մե կ նա բա նու  թյան ներ քո ներ կայաց վու մ է այն հա սա-
րա կա կան հա րա բե րու  թյու ն նե րի կարգավորման շր ջա նա կը, ո րի 
վրա տա րած վու մ է «Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի հե-
տևան քով կեն դա նա կան և բու  սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն ա-
սի հա տու ց ման սա կագ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի գոր ծո ղու  թյու  նը: 

Հոդ ված 1.  Օ րեն քի կար գա վոր ման ա ռար կան

Սույն օ րեն քը սահ մա նում է բնա պահ պա նա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի  հետ ևան քով կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հին 
պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման սա կագ նե րը և դրա հաշ վա րկ-
ման ու գա նձ ման կար գը:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տումն  ե րը շր ջա կա մի  ջա-
վայ րի պահ պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի դեմ ոտնձ գող մե  ղա վոր, հա կաի րա վա կան գոր ծո-
ղու թյուն ներ կամ ան գոր ծու թյուն ներ են (հան ցա գոր ծու թյուն ներ, 
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վար չա կան ի րա վա խախ տումն  եր, քրե ա կան կամ վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան չհան գեց նող է կո լո գի ա կան օ րե նսդ րու թյան 
այլ խախ տումն  եր), ո րո նք, որ պես կա նոն, վն աս են պատ ճա ռում 
շր ջա կա մի  ջա վայ րի տար րե րին, այդ թվում` կեն դա նա կան և բու-
սա կան աշ խար հին: ՀՀ օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն` կեն դա նա-
կան և բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն ա սը գնա հատ վում 
է ֆի քս ված սա կագ նե րի մի  ջո ցով, ո րո նք սահ ման ված են ըստ 
կեն դա նի նե րի և բույ սե րի տե սակ նե րի: Վնաս նե րի հաշ վա րկ ման 
կար գը ո րո շա կի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ ու նի` պայ մա նա-
վոր ված ի րա վա խա խտ ման տար բեր հատ կա նիշ նե րով, օ րի նակ` 
ե թե ծա ռե րի ա պօ րի նի հա տու մը կա տար վել է Եր ևա նում, ա պա 
վն աս նե րը հաշ վա րկ վում են սա կագ նի տաս նա պա տի կի չա փով, 
իսկ այլ բնա կա վայ րե րի դեպ քում` ե ռա պա տի կի: 

Գ Լ� Խ 2. ԲՆԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ 
Ի ՐԱ ՎԱ ԽԱԽ Տ� Մ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԵՎԱՆ ՔՈՎ 

ԿԵՆ ԴԱ ՆԱ ԿԱՆ ԵՎ Բ�  ՍԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻՆ 
ՊԱՏ ՃԱՌ ՎԱԾ ՎՆԱ ՍԻ ՀԱ Տ� Ց ՄԱՆ ՍԱ ԿԱԳ ՆԵ ՐԸ 

Այս գլու  խը բո վան դա կու մ է կեն դա նա կան և բու  սա կան աշ խար հի 
պահ պա նու  թյան և օգ տա գո րծ ման ո լոր տի բնա պահ պա նա կան ի րա-
վա խախ տու մն  ե րի ոչ սպա ռիչ ցան կը, ո րո նց հետ ևան քով կեն դա նա-
կան և բու  սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն աս նե րը են թա կա են 
հա տու ց ման սու յն օ րեն քով սահ ման ված սա կագ նե րին հա մա պա-
տաս խան:

 Կեն դա նա կան և բու  սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն ա սի հա-
տու ց ման սա կագ նե րը սահ ման ված են հա մա պա տաս խա նա բար 
«Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի հետ ևան քով կեն դա-
նա կան և բու  սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ց ման 
սա կագ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ և 5-րդ հոդ ված նե րու մ:

 Պե տք է նկա տի ու  նե նալ, որ ինչ պես ՀՀ ԱՕ-ու մ, այն պես էլ այս 
օ րեն քու մ ի րա վա խախ տու մն  ե րի թվար կու մն  ինք նին չի հան գեց նու մ 
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դրա նց հա մար վար չա կան կամ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու  թյան 
(տե ՛ս ՀՀ ԱՕ 60-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու  թյու  նը):

Վ նաս նե րի հաշ վա րկ ման սա կագ նե րը նա խա տես ված են կեն դա-
նա կան և բու  սա կան աշ խար հի տե սակ նե րի յու  րա քան չյու ր վն աս ված 
կամ ոչն չաց ված մի  ա վո րի, իսկ ան տա ռային ֆոն դի հո ղե րի և բնա-
կան ա րո տա վայ րե րի, բնա կա վայ րե րի ընդ հա նու ր օգ տա գո րծ ման 
կա նա չա պատ տա րա ծք նե րի աղ տոտ ման դեպ քու մ` մի  ա վոր մա կե-
րե սի կամ ծա վա լի հա մար: Նշե նք, որ կեն դա նա կան և բու  սա կան 
աշ խար հին պատ ճառ ված վն աս նե րի հաշ վա րկ ման սա կագ նե րի 
սահ ման ման նման մո տե ցու  մը սպա ռել է ի րեն. ներ կայու մս զար գա-
ցած պե տու  թյու ն նե րի պրակ տի կայու մ լայն կի րա ռու  թյու ն ու  նի է կո-
հա մա կար գային մո տեց ման վրա հի մն  ված շր ջա կա մի  ջա վայ րին և 
դրա ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րին պատ ճառ ված վն ա սի հաշ վա րկ ման 
մե  թո դի կան, ին չը հնա րա վո րու  թյու ն է տա լիս հա մար ժե քո րեն գնա-
հա տել պատ ճառ ված վն աս նե րը:     

Հոդ ված 2. Կեն դա նա կան աշ խար հի պահ պա նու թյան և 
օգ տա գո րծ ման գծով բնա պահ պա նա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րը

 Սույն օ րեն քի ի մաս տով կեն դա նա կան աշ խար հի պահ պա նու-
թյան և օգ տա գո րծ ման գծով բնա պահ պա նա կան ի րա վա խախ-
տումն  եր են հա մար վում ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան -
ձանց հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը`

 1) ա ռա նց սահ ման ված կար գով տրա մա դր ված լի ցեն զի ա նե-
րի (թույլտ վու թյուն նե րի), կնք ված պայ մա նագ րե րի և դրան ցով 
սահ ման ված պայ ման նե րի խա խտ մա մբ ի րա կա նաց վող կեն սա-
պա շար նե րի օգ տա գոր ծու մը.

2) պա րար տա նյու թե րի և այլ պատ րաս տուկ նե րի, թու նա նյու-
թե րի չկա նո նա կա րգ ված օգ տա գոր ծու մը, ո րի հետ ևան քով վն աս 
է հա սց վում կեն դա նա կան աշ խար հին.

3) հազ վա գյուտ, ան հե տա ցող և Կար մի ր գր քում գրա նց-
ված կեն դա նի նե րի, դրա նց ձվե րի, բնա կա տե ղե րի (բ նա դրա-
վայ րե րի, ձվադ րա վայ րե րի) ոչն չա ցու մը և (կամ) այն պի սի 
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գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը, ո րո նք հան գեց նում են այդ 
կեն դա նի նե րի թվա քա նա կի կր ճատ մա նը և ապ րե լա վայ րե րի 
վատ թա րաց մա նը.

4) օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված որ սի և ձկ նոր սու թյան կա-
տար ման կա նոն նե րի խախ տումն  ե րը.

5) կեն դա նա կան աշ խար հի օգ տա գո րծ ման և պահ պա նու թյան 
գծով օ րե նսդ րու թյան այլ խախ տումն  եր, ո րո նց հետ ևան քով 
վն աս է հա սց վում կեն դա նա կան աշ խար հին:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Այս հոդ վա ծում ներ կայաց վող ի րա վա խախ տումն  ե րն օ րե նս-
դի րը փո րձ է ա րել դա սա կար գել ըստ կա տար ման ե ղա նա կի: 
Ի րա վա խախ տումն  ե րի ցան կը սպա ռիչ չէ և կո ղմն  ո րո շիչ նշա նա-
կու թյուն ու նի մի  այն վն աս նե րի հա տուց ման հար ցը պար զե լիս: 
Յու րա քան չյուր ի րա վա խա խտ ման դեպ քում քրե ա կան կամ վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հար ցը լու ծե լիս ան հրա ժե շտ է 
պար զել, թե արդյոք ՀՀ ՔՕ-ն կամ ՀՀ ՎԻ ՎՕ-ն նա խա տե սում են 
հա մա պա տաս խան հան ցա կա զմ կամ զան ցա կա զմ, թե՞ ոչ: 

Ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` վն աս նե րի հա տուց ման պար-
տա վո րու թյուն ա ռա ջա նում է ան կախ հան ցա գոր ծու թյան կամ 
զան ցան քի առ կայու թյու նից, և ե թե բա ցա կայում են վն աս նե րի 
հա տուց ման պար տա վո րու թյու նից ա զա տե լու կամ վն ա սն այլ 
ան ձի կող մի ց հա տու ցե լու հիմ քե րը, ա պա վն աս պատ ճա ռած ֆի-
զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը պար տա վոր է հա տու ցել 
այն: 

Օ րեն քում ո րոշ ի րա վա խախ տումն  ե րի ընտ րան քային թվար-
կու մը գո րծ նա կան նշա նա կու թյուն չու նի և ան հար կի ծան րա բեռ-
նում է նոր մա տիվ ակ տը:

 Հոդ ված 4. Բու սա կան աշ խար հի պահ պա նու թյան, 
պա շտ պա նու թյան և օգ տա գո րծ ման 
բնա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տումն  ե րը

 Սույն օ րեն քի ի մաս տով բու սա կան աշ խար հի պահ պա նու-
թյան, պա շտ պա նու թյան և օգ տա գո րծ ման գծով բնա պահ պա նա-



323Գ Լ� Խ 2

կան ի րա վա խախ տումն  եր են հա մար վում ի րա վա բա նա կան և 
ֆի զի կա կան ան ձա նց հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը`

1) բու սա կան աշ խար հի օբյե կտ նե րի (վայ րի բու սա տե սակ-
նե րի, հա մա կե ցու թյուն նե րի, դրա նց ա ճե լա վայ րե րի, բնու թյան 
հու շար ձան նե րի, բու սա բա նա կան այ գի նե րի, դե նդ րո պար կե րի, 
ան տա ռտն կա րկ նե րի), ինչ պես նաև բու սա կան ծած կույ թի ջրա-
պահ պան, հո ղա պա շտ պան, կլի մայա կար գա վո րիչ և ռեկ րե ա ցի-
ոն հատ կու թյուն նե րի խա թա րու մը.

2) ծա ռե րի և թփե րի (այդ թվում` բնա կա վայ րե րի ընդ հա նուր 
օգ տա գո րծ ման տա րա ծք նե րում տնկ ված և (կամ) ա ճող) ա պօ րի-
նի հա տու մը և (կամ) մաս նա կի վն ա սու մը.

3) հր կի զե լու և (կամ) կրա կի հետ ան փույթ վար վե լու հետ ևան-
քով բու սա կան աշ խար հի ոչն չա ցու մը և (կամ) ա ճի դա դա րեց ման 
աս տի ճա նի վն ա սու մը.

4) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կար մի ր գր քում գրանց -
ված բույ սե րի, նրա նց մա սե րի ոչն չա ցու մը և (կամ) այն պի սի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը, ո րո նք հան գեց նում են դրա նց 
թվա քա նա կի կր ճատ մա նը և ա ճե լա վայ րե րի վատ թա րաց մա նը.

5) հան քային պա րար տա նյու թե րի և թու նա քի մի  կատ նե րի 
չկա նո նա կա րգ ված օգ տա գո րծ մա մբ, աղ տոտ ված ջրե րով, քի-
մի  ա կան նյու թե րով, ար դյու նա բե րա կան և կո մու նալ-կեն ցա-
ղային ար տա նե տումն  ե րով և թա փոն նե րով բու սա կան աշ խար հի 
ոչնչա  ցու մը և (կամ) վն ա սու մը.

6) բնա կան ա րո տա վայ րե րում, ան տառ նե րում և պե տա կան 
ան տա ռային ֆոն դի ոչ ան տա ռա ծա ծկ տա րա ծք նե րում ինք նա-
կամ խոտ հուն ձի կա տա րու մը և ա նա սուն նե րի ա րա ծե ցու մը.

7) ան տա ռային կուլ տու րա նե րի, ան տա ռային պլան տա ցի ա-
նե րում և տն կա րան նե րում ա ճեց ված տն կի նե րի կամ ցա նք սի, 
ինչ պես նաև ան տառ վե րա կա նգն ման հա մար նա խա տես ված 
տա րա ծք նե րում բնա կան վե րա ճի կամ ինք նա ցա նի ոչն չա ցու մը 
և (կամ) վն ա սու մը.

8) բույ սե րի և դրա նց ա ռան ձին մա սե րի ա պօ րի նի հա վա քու-
մը.
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9) բու սա կան աշ խար հի օգ տա գո րծ ման և պահ պա նու թյան 
գծով օ րե նսդ րու թյան այլ խախ տումն  եր, ո րո նց հետ ևան քով 
վն աս է հա սց վում բու սա կան աշ խար հին:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Այս հոդ վա ծում բու սա կան աշ խար հի պահ պա նու թյան, պաշտ -
պա նու թյան և օգ տա գո րծ ման ո լոր տի ի րա վա խա խ տումն  ե րի 
թվա րկ ման հիմ քում ըն կած է օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի մո տե ցու-
մը: Ուս տի նա խո րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյան շր ջա նակ նե րում 
ար տա հայտ ված նկա տա ռումն  ե րը վե րա բեր վում են նաև այս 
հոդ վա ծին (տե ՛ս սու յն օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու  թյու  նը):

Գ Լ� Խ 3. ԲՆԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ 
Ի ՐԱ ՎԱ ԽԱԽ Տ� Մ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԵՎԱՆ ՔՈՎ 

ԿԵՆ ԴԱ ՆԱ ԿԱՆ ԵՎ Բ�  ՍԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻՆ 
ՊԱՏ ՃԱՌ ՎԱԾ ՎՆԱ ՍԻ ՀԱ Տ� Ց ՄԱՆ ՉԱ ՓԻ 

ՀԱՇ ՎԱ ՐԿ ՄԱՆ ԵՎ ԳԱ ՆՁ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԸ 

 Սու յն գլ խու մ նե րառ ված դրու յթ նե րով սահ ման վու մ են կեն դա-
նա կան և բու  սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն աս նե րի հաշ վար-
կի ա ռա նձ նա հատ կու  թյու ն նե րը` հի մք ըն դու  նե լով բնա պահ պա նա-
կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի հետ ևա նք նե րը (պատ ճառ ված վն ա սը): 
Վնաս նե րի հա տու ց ման չա փի հաշ վար կը կա տար վու մ է ԲՊՏ-ի 
կող մի ց ի րա կա նաց վող բնա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու  թյան կամ 
քրե ա կան հե տա պնդ ման մար մի ն նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վող հե-
տա քն նու  թյան կամ նա խա քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ և ար տա ցոլ-
վու մ է ար ձա նագ րու  թյան մե ջ: 
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 Հոդ ված 6. Բնա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
հետ ևան քով կեն դա նա կան և բու սա կան 
աշ խար հին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման 
չա փի հաշ վա րկ ման կար գը

1. Սույն օ րեն քի 2-րդ և 4-րդ հոդ ված նե րում նշ ված բնա պահ-
պա նա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի  հետ ևան քով կեն դա նա կան և 
բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման չա փը 
հաշ վա րկ վում է` ել նե լով բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հի 
վն աս ված (ոչն չաց ված) օբյե կտ նե րի քա նա կից և (կամ) ծա վա լից 
և սույն օ րեն քի 2-րդ գլ խով սահ ման ված սա կագ նե րից:

2. Կեն դա նի նե րի բնա կա տե ղե րի (բ նադ րա վայ րե րի, ձվա-
դրա վայ րե րի) ոչն չաց ման յու րա քան չյուր դեպ քի հա մար վն ա սի 
հա տուց ման չա փը հաշ վա րկ վում է հա մա պա տաս խան կեն դա-
նա տե սա կի ա պօ րի նի որ սի և (կամ) ոչն չաց ման հա մար` սույն 
օ րեն քի 2-րդ գլ խով սահ ման ված սա կագ նե րի ե ռա պա տի կի չա-
փով:

3. Կեն դա նի նե րի վն աս ման դեպ քում, ե թե դա չի հան գեց նում 
դրա նց ոչն չաց մա նը, վն աս ման յու րա քան չյուր դեպ քի հա մար 
վն ա սի հա տուց ման չա փը հաշ վա րկ վում է հա մա պա տաս խան 
կեն դա նա տե սա կի ա պօ րի նի որ սի և (կամ) ոչն չաց ման հա մար` 
սույն օ րեն քի 2-րդ գլ խով սահ ման ված սա կագ նե րի 50 տո կո սի 
չա փով:

4. Թռ չուն նե րի կամ սո ղուն նե րի յու րա քան չյուր ձվի ա պօ րի նի 
հա վաք ման և (կամ) ոչն չաց ման հա մար վն ա սի հա տուց ման չա-
փը հաշ վա րկ վում է հա մա պա տաս խան կեն դա նա տե սա կի ա պօ-
րի նի որ սի և (կամ) ոչն չաց ման հա մար` սույն օ րեն քի 2-րդ գլ խով 
սահ ման ված սա կագ նե րի 50 տո կո սի չա փով:

5. Կե ղծ ված, չհիմն  ա վոր ված, ակն հայտ սուտ տե ղե կատ վու-
թյան հի ման վրա տրա մա դր ված լի ցեն զի ա նե րի (թույլտ վու թյուն-
նե րի) և կնք ված պայ մա նագ րե րի հի ման վրա ի րա կա նաց ված 
որ սի հետ ևան քով սպան ված (որս ված) կեն դա նա տե սակ նե րի 
յու րա քան չյուր մի  ա վո րի հա մար վն ա սի հա տուց ման չա փը հաշ-
վա րկ վում է հա մա պա տաս խան կեն դա նա տե սա կի ա պօ րի նի որ-
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սի և (կամ) ոչն չաց ման հա մար` սույն օ րեն քի 2-րդ գլ խով սահ-
ման ված սա կագ նե րի ե ռա պա տի կի չա փով:

6. Այլ ան ձին տր ված լի ցեն զի ա նե րի (թույլտ վու թյուն նե րի) 
հի ման վրա կա տար ված որ սի (բա ցա ռու թյա մբ կո լեկ տիվ որ սի 
դեպ քե րի) հետ ևան քով սպան ված (որս ված) կեն դա նա տե սակ-
նե րի յու րա քան չյուր մի  ա վո րի հա մար վն ա սի հա տուց ման չա փը 
հաշ վա րկ վում է հա մա պա տաս խան կեն դա նա տե սա կի ա պօ րի նի 
որ սի և (կամ) ոչն չաց ման հա մար` սույն օ րեն քի 2-րդ գլ խով սահ-
ման ված սա կագ նե րի կրկ նա պա տի կի չա փով:

7. Բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րա ծք նե րում կեն սա-
պա շար նե րի ա պօ րի նի օգ տա գո րծ ման հետ ևան քով կեն դա նա-
կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման չա փը սպան-
ված (որս ված, ոչն չաց ված) կեն դա նա տե սակ նե րի յու րա քան չյուր 
մի  ա վո րի հա մար հաշ վա րկ վում է հա մա պա տաս խան կեն դա նա-
տե սա կի ա պօ րի նի որ սի և (կամ) ոչն չաց ման հա մար` սույն օ րեն-
քի 2-րդ գլ խով սահ ման ված սա կագ նե րի հն գա պա տի կի չա փով:

8. Ա պօ րի նի որս ված, հա վաք ված և (կամ) մթեր ված` Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան Կար մի ր գր քում գրա նց ված կեն դա նի-
նե րի և բույ սե րի տե սակ նե րի վա ճառ քի, գն ման, ձե ռք բեր ման, 
փո խա նակ ման, ար տա հան ման և ներ մուծ ման դեպ քում վն ա սի 
հա տուց ման չա փը հաշ վա րկ վում է հա մա պա տաս խան տե սա կի 
ա պօ րի նի օգ տա գո րծ ման հա մար` սույն օ րեն քի 2-րդ գլ խով սահ-
ման ված սա կագ նե րի հն գա պա տի կի չա փով:

9. Ա պօ րի նի մթեր ված փայ տա նյու թը և դրան ցից ար տա դր ված 
ար տադ րա տե սակ նե րն ան տա ռից դուրս ըն կած տա րա ծք նե րում 
կամ տե ղա փոխ ման ժա մա նակ հայտ նա բե րե լու դեպ քում վն ա-
սի հա տուց ման չա փը հաշ վա րկ վում է Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան ան տառ նե րի պահ պա նու թյան, պա շտ պա նու թյան, վե-
րար տադ րու թյան և օգ տա գո րծ ման բնա գա վա ռի կա ռա վար ման 
լի ա զոր մա րմն  ի կող մի ց ծա ռի հա մա պա տաս խան տե սակ նե րի 
նե րք ևի պա հես տից բաց թո ղն ման և փայ տա նյու թի վե րամ շա կու-
մի ց ստաց վող ար տադ րա տե սակ նե րի հա մար սահ ման ված գնե-
րի կրկ նա պա տի կի չա փով:



327Գ Լ� Խ 3

10. Ա պօ րի նի ծա ռա հա տումն  ե րի փաս տը հատ ված ծա ռե րի 
(կոճ ղե րի) տես քով հայտ նա բե րե լու դեպ քում վն ա սի հա տուց ման 
չա փը հաշ վա րկ վում է ծա ռի հա մա պա տաս խան տե սա կի ա պօ-
րի նի օգ տա գո րծ ման հա մար` սույն օ րեն քի 2-րդ գլ խով սահ ման-
ված սա կագ նե րի ե ռա պա տի կի չա փով:

11. Սույն հոդ վա ծի 1-10-րդ մա սե րի հա մա ձայն` հաշ վա րկ ված 
բնա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի հետ ևան քով կեն դա-
նա կան և բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց-
ման չա փը նե րա ռում է վն աս ված գույ քի ար ժե քը, ինչ պես նաև 
օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն հաշ վա րկ ված կեն սա պա շար նե րի օգ-
տա գո րծ ման հա մար Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան 
բյու ջե վճար ման են թա կա բնօգ տա գո րծ ման վճա րի գու մա րը:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Այս հոդ վա ծի հիմ քում ըն կած մո տե ցու մը վն ա սի հա տուց ման 
չա փը պայ մա նա վո րում է կա տար ված ի րա վա խա խտ ման բնույ-
թով և ծան րու թյա մբ: Այ սի նքն՝ հնա րա վոր է, որ վն ա սի փաս տա-
ցի նույն չա փի պա րա գայում հա տու ցումն  ե րը կա տար վեն տար-
բեր չա փե րով` հի մք ըն դու նե լով ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
վայ րը, ե ղա նա կը, մի  ջոց նե րը և է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
այլ հան գա մա նք ներ: Օ րի նակ` ե թե որ սը կա տար վել է ԲՀՊՏ-ում, 
ա պա մե կ նա բան վող հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն` կեն դա-
նա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն աս նե րը հաշ վա րկ վում են 
սպան ված կեն դա նա տե սա կի յու րա քան չյուր մի  ա վո րի հա մար 
ա պօ րի նի որ սի և (կամ) ոչն չաց ման հա մար սահ ման ված սա կա-
գ նի հն գա պա տի կի չա փով:

 Հոդ ված 7. Բնա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
հետ ևան քով կեն դա նա կան և բու սա կան 
աշ խար հին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման 
չա փի հաշ վար կը

 Սույն օ րեն քի հա մա ձայն` բնա պահ պա նա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի  հետ ևան քով կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հին 
պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման չա փի հաշ վար կը կա տա րում 
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են բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սուչ նե րը` օ րե նսդ րու  թյամբ 
սահ ման ված կար գով բնա պահ պա նա կան օ րե նսդ րու թյան 
խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյան կա զմ ման շր ջա նակ-
նե րում` որ պես ար ձա նագ րու թյան ան բա ժա նե լի հա վել ված:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն 

Ի նչ պես ար դեն նշ վել է, «բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տու մ»  
հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է ինչ պես վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րը և հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, այն պես էլ է կո լո գի ա կան 
օ րե նսդ րու թյան այն խախ տումն  ե րը, ո րո նց հա մար վար չա կան 
կամ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տես ված չէ: Ե թե 
ի րա վա խախ տումն  ե րի հետ ևան քով վն աս է պատ ճառ վել շր ջա-
կա մի  ջա վայ րի տար րե րին, այդ թվում` կեն դա նա կան և բու սա-
կան աշ խար հին, ա պա այն են թա կա է հա տուց ման՝ օ րեն քով 
սահ ման ված չա փով և պայ ման նե րով: 

Այս հոդ վա ծի ձևա կեր պու մի ց հետ ևում է, որ ան կախ ի րա վա-
խա խտ ման տե սա կից` կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հին 
պատ ճառ ված վն ա սի չա փը հաշ վար կում է բնա պահ պա նա կան 
պե տա կան տե սու չը: Սույն պա հա նջն ար դա րաց ված է այն տե-
սան կյ ու նից, որ վն աս նե րի հաշ վա րկ կա տա րե լու հա մար պա-
հանջ  վում են ո րո շա կի հմ տու թյուն ներ, օ րի նակ` կեն դա նա կան 
աշ խար հի և բու սա կան աշ խար հի տե սակ նե րի տար բե րում, չա-
փիչ սար քե րի օգ տա գոր ծում և այլն, ո րո նց պե տք է տի րա պե տեն 
տե սուչ նե րը: 

Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խա խտ ման փա ստն ամ րա գր վում 
է բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չի կող մի ց կա զմ վող ար-
ձա նագ րու թյա մբ, որն ա ռան ձին հա վել վա ծի տես քով նե րա ռում 
է ի րա վա խա խտ մա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հաշ վար կը: Ար ձա-
նա գրու թյու նը հիմն  ա վո րում է ի րա վա խախ տին ներ կայաց վող 
պատ ճառ ված վն ա սի փոխ հա տուց ման պա հան ջը, ո րը ձևա -
կերպ վում է ա ռան ձին ո րոշ մա մբ: 
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Հոդ ված 8. Բնա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
հետ ևան քով կեն դա նա կան և բու սա կան 
աշ խար հին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման 
գու մա րի գա նձ ման կար գը

1. Սույն օ րեն քի հա մա ձայն` բնա պահ պա նա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի  հետ ևան քով կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հին 
պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման գու մա րի պե տա կան բյու ջե 
գան ձու մը կա տար վում է բնա պահ պա նա կան  տես չա կան մա րմ-
նի կող մի ց ի րա վա խա խտ ման դեպ քի վե րա բե րյալ կա զմ ված ար-
ձա նագ րու թյան հի ման վրա:

 2. Բնա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի  հետ ևան քով 
կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն ա սի 
հա տուց ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյունն ստա նա լուց հե տո` 
ի րա վա խախ տո ղի կող մի ց 10-օ րյա ժամկ  ե տում, բան կային հա-
մա կար գի մի  ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան 
բյու ջե վն ա սի հա տուց ման գու մա րն ինք նա կամ չվ ճա րե լու դեպ-
քում գու մա րի վճա րումն  ա պա հով վում է դա տա կան կար գով` 
տես չա կան մա րմն  ի ներ կայաց րած հայ ցի հի ման վրա:

 Մեկ նա բա նու  թյու ն

1. Այս դրույ թի ձևա կեր պու մի ց տպա վո րու թյուն է ստե ղծ վում, 
որ կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն ա սի 
հա տուց ման գու մա րը պե տա կան բյու ջե վճա րե լու հիմ քը բնա-
պահ պա նա կան ի րա վա խա խտ ման դեպ քի վե րա բե րյալ կազմ -
ված ար ձա նագ րու թյունն է: Ի րա կա նում, ար ձա նագ րու թյան մե ջ 
ար տա ցոլ վում է ի րա վա խա խտ ման փաս տը, սա կայն, ար ձա-
նագ րու թյա մբ ի րա վա խախ տի վրա որ ևէ պար տա կա նու թյուն 
դր վել չի կա րող: Վնա սը հա տու ցե լու պա հա նջն ամ րա գր վում 
է բնա պահ պա նա կան պե տա կան տե սու չի` բնա պահ պա նա կան 
ի րա վա խա խտ մա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման պա հա նջ 
ներ կայաց նե լու մա սին ո րոշ մա մբ, ո րը վար չա կան ակտ է և կա-
րող է բո ղո քա րկ վել վար չա կան կամ դա տա կան կար գով: Իսկ 
ար ձա նագ րու թյու նը և վն աս նե րի հաշ վա րկն ար տա ցո լող հա-
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վել վա ծը վն ա սի հա տուց ման պա հան ջը հիմն  ա վո րող փաս տա -
թղթեր են:

2. Վե րոգ րյալ հիմն  ա վոր մա մբ ար դա րաց ված չէ նաև պատ ճառ-
ված վն ա սի հա տուց ման գծով պար տա վո րու թյան կա տար ման 
ժամկ  ե տը հաշ վար կե լու սկիզ բը պայ մա նա վո րել ի րա վա խա խտ-
ման վե րա բե րյալ կա զմ ված ար ձա նագ րու թյու նն ի րա վա խախ-
տին հա նձ նե լու օ րով: Գտ նում ենք, որ մե կ նա բան վող հոդ վա ծում 
ան հրա ժե շտ է կա տա րել հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ, 
և պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ժամկ  ետ նե րի հաշ վար կը 
սկ սել ոչ թե ար ձա նագ րու թյու նը, այլ ո րո շումն  ի րա վա խախ տին 
հա նձ նե լու պա հից:

 Հա րկ է նկա տի ու նե նալ, որ այս հոդ վա ծը սահ մա նում է նաև 
պար տա վո րու թյան կա տար ման ո րո շա կի ե ղա նակ` գու մա րի փո-
խան ցու մը բան կային հա մա կար գի մի  ջո ցով: Գու մա րի փո խա նց-
ման փաս տը հա վաս տող փաս տա թուղ թը բան կի կող մի ց տրա-
մա դր ված ան դոր րա գի րն է, ո րը պե տք է ներ կայաց նել ԲՊՏ-ի 
տա րած քային ստո րա բա ժա նում:

Վ նա սը հա տու ցե լու հա մար սահ ման ված 10-օ րյա ժամկ  ե տը 
պար տա վո րու թյունն ինք նա կամ կա տա րե լու հա մար ող ջա մի տ 
ժամկ  ետ է, ո րի ա վար տից հե տո գու մա րը են թա կա է բռ նա  գանձ-
ման դա տա կան կար գով: Այդ գոր ծե րը են թա կա են ՀՀ վար չա-
կան դա տա րա նին: 
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Ա նհ րա ժե շտ պա շտ պա նու  թյան վի ճա կու մ կա տար ված ա րարք 
- պա շտ պան վո ղի կամ մե կ այլ ան ձի կյ ան քը, ա ռող ջու թյու նը և 
ի րա վունք նե րը, հա սա րա կու թյան կամ պե տու թյան շա հե րը հան-
րու թյան հա մար վտան գա վոր ոտնձ գու թյու նից կամ դրա ի րա-
կան սպառ նա լի քից` ոտնձ գու թյուն կա տա րո ղին վն աս պատ ճա-
ռե լու մի  ջո ցով պա շտ պա նե լը: 

Ա ռգ րա վու մ - վար չա կան ի րա վա խա խտ ման գոր ծիք կամ ան-
մի  ջա կան օբյե կտ հան դի սա ցող ա ռար կան հար կա դիր կար գով 
հա տուց մա մբ վե րց նե լը` ի րա ցու մի ց ստաց ված գու մա րը սե փա-
կա նա տի րո ջը վե րա դա րձ նե լով (հա նած ի րաց ման ծախ սե րը):

Բ նե ղեն - մի և նույն տե սա կային, քա նա կա կան և ո րա կա կան 
հատ կա նիշ նե րով օժտ ված գույք (օր.` նույն տե սա կի և ծա վա լի 
բնա փայ տը):

Բ նօգ տա գո րծ ման վճար - պե տա կան սե փա կա նու թյուն հա-
մար վող բնա կան պա շար նե րի ար դյու նա վետ, հա մա լիր օգ տա-
գո րծ ման, ինչ պես նաև տար բեր ո րա կի բնա կան պա շար ներ 
օգ տա գոր ծող նե րի հա մար տն տե սա վար ման հա վա սար պայ ման-
ներ ստեղ ծե լու նպա տա կով այդ պա շար նե րի օգ տա գո րծ ման դի-
մաց սույն օ րեն քին հա մա պա տաս խան պե տա կան բյու ջե վճար-
վող վճար («Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների 
մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 2):

Բռ նագ րա վու մ - վար չա կան ի րա վա խա խտ ման գոր ծիք կամ 
ան մի  ջա կան օբյե կտ հան դի սա ցող ա ռար կան հար կադ րա բար և 
ան հա տույց պե տա կան սե փա կա նու թյուն դա րձ նե լը:

 Գու յ քային ի րա վա հա րա բե րու  թյու ն ներ - նյու թա կան բա րիք-
նե րի ստե ղծ ման, ձե ռք բեր ման, տի րա պետ ման, օգ տա գո րծ ման, 
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տնօ րին ման, կա ռա վար ման և փո խա նց ման կա պակ ցու թյա մբ 
ա ռա ջա ցող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ, ո րո նք ու նեն 
ապ րան քադ րա մա կան բնույթ: 

Են թաօ րե նսդ րա կան ակտ - օ րեն քի հի ման վրա և ի կա տա-
րումն  դրա ըն դուն ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտ: 

Ի րա վա բա նա կան փա ստ - ի րա կա նու թյան ի րա վի ճակ, ո րի 
հետ օ րեն քը կա պում է ո րո շա կի ի րա վա կան հետ ևա նք նե րի 
ա ռա ջա ցում (տար բե րում են ի րա վա բա նա կան փաս տե րի եր կու 
տե սակ` ի րա դար ձու թյուն ներ և գոր ծո ղու թյուն ներ):  

Ի րա վա բա նա կան ու ժ - նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի հա-
մադ րե լի ու թյան հատ կա նիշ, որն ար տա ցո լում է այս կամ այն 
ի րա վա կան ակ տի տե ղը նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի հի ե-
րար խիկ հա մա կար գում: 

Ի րա վա զո րու  թյու ն - ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նակ ցի ի րա-
վա կան նոր մե  րով նա խա տես ված և պե տու թյան կող մի ց ա պա-
հով ված հնա րա վո րու թյուն կա տա րե լու ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն-
ներ կամ պա հան ջե լու հա մա պա տաս խան  գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տա րում ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մյուս սուբյե կտ նե րից: 

Ի րա վա կան ինս տի տու տ - ո րո շա կի խումբ հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վո րող ի րա վա կան նոր մե  րի ամ բող-
ջու թյուն: Օ րի նակ` ան տառ նե րի մո նի թո րին գը, կա դա ստ րը կամ 
ան տա ռօգ տա գոր ծու մը կար գա վո րող նոր մե  րի ամ բող ջու թյու նը: 

Ի րա վա կան նո րմ(եր) - վար քագ ծի հա մա պար տա դիր, ձևա-
կա նո րեն ո րո շա կի, հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար-
գա վոր մա նն ուղղ ված կա նոն(ներ), ո րը սահ մա նում և պահ պա-
նում է պե տու թյու նը: 

Ի րա վա կի րառ գոր ծու  նե ու  թյու ն - ի րա վա սու սուբյե կտ նե րի 
իշ խա նա կան գոր ծու նե ու թյուն` ուղղ ված ա ռան ձին ի րա վի ճակ-
նե րի  կար գա վոր ման նպա տա կով ան հա տա կան կար գադ րա-
գրե րի ըն դուն մա նը:
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 Ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու  թյան վի ճա կու մ կա տար ված ա րարք 
- տվյ ալ ան ձի կամ այլ ան ձա նց կյ ան քին, ա ռող ջու թյա նը, ի րա-
վունք նե րին և օ րի նա կան շա հե րին, հա սա րա կու թյան կամ պե-
տու թյան շա հե րին ան մի  ջա կա նո րեն սպառ նա ցող վտան գը վե-
րաց նե լու հա մար քրե ա կան օ րեն քով պա շտ պան վող շա հե րին 
վն աս պատ ճա ռե լը, ե թե թույլ չի տր վել ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ-
տու թյան սահ ման նե րի ան ցում:

 Հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մի ն ներ - նա խա րա րու-
թյուն ներ և կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան կա ռա վար-
ման մար մի ն ներ:

 Մի ջազ գային պայ մա նա գիր - պե տու թյուն նե րի մի  ջև գրա վոր 
ձևով կնք ված և մի  ջազ գային ի րա վուն քով կար գա վոր վող մի -
ջազ գային հա մա ձայ նու թյուն, ան կախ նրա նից, այդ հա մա ձայ-
նու թյու նը պա րու նակ վում է մե կ կամ եր կու, կամ մի  մյա նց հետ 
կապ ված մի  քա նի փաս տա թղ թե րում, ինչ պես նաև ան կախ դրա 
կո նկ րետ ան վա նու մի ց (Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի ի րա վուն-
քի մա սին կոն վեն ցի ա, հոդ ված 2):

 Պե տա կան ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու  թյու ն - շա հույթ 
ստա նա լու նպա տակ չհե տա պն դող, ի րա վա բա նա կան ան ձի 
կար գա վի ճակ ու նե ցող ոչ ա ռևտ րային  կազ մա կեր պու թյուն, ո րը 
ստե ղծ վում է մի  այն մշա կույ թի, ա ռող ջա պա հու թյան, սո ցի ա լա-
կան, սպոր տի, կր թու թյան, գի տու թյան, բնա պահ պա նա կան և 
ոչ ա ռևտ րային այլ բնա գա վառ նե րում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա-
նաց նե լու նպա տա կով (« Պե տա կան ոչ առևտ րային կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րե նք, հոդ ված 3):

 Ռեգ րե սիվ հայց - պար տա պա նին ուղղ ված պար տա տի րոջ 
պա հա նջ այն գու մա րի բռ նա գա նձ ման մա սին, ո րը պար տա տե րը 
վճա րել է եր րո րդ ան ձին` որ պես պար տա պա նի մե ղ քով պատ-
ճառ ված վն ա սի հա տու ցում:

 Վար չա կան ակտ - ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող ո րո-
շում, կար գադ րու թյուն, հրա ման կամ ան հա տա կան ի րա վա կան 
ակտ, ո րը վար չա կան մար մի  նն ըն դու նել է հան րային ի րա վուն-
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քի բնա գա վա ռում կո նկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով 
և ուղղ ված է ան ձա նց հա մար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու-
թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա-
չե լուն: («Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 
մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 53):

 Վար չա կան պա տաս խա նատ վու  թյու ն - դա տա րա նի վճ ռի կամ 
ի րա վա սու պե տա կան մար մի ն նե րի և պաշ տո նա տար ան ձա նց 
կող մի ց ըն դուն ված վար չա կան ակ տի հա մա ձայն՝ ի րա վա խախ-
տում կա տա րած սուբյեկ տի հա մար օ րեն քով սահ ման ված ան-
բա րեն պա ստ հետ ևա նք նե րի ա ռա ջա ցում, որն ար տա հայտ վում է 
օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված սանկցիայի կիրառմամբ:  

Վին դի կա ցի ոն հայց - սե փա կա նա տի րոջ կամ օ րի նա կան տի-
րա պե տո ղի` դա տա րան ներ կայաց ված պա հա նջ՝ գույքն ու րի շի 
ա պօ րի նի տի րա պե տու մի ց հետ վե րց նե լու մա սին:

 Քա ղա քա ցի աի րա վա կան (նյու  թա կան) պա տաս խա նատ վու -
թյու ն - պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ 
կա տար ման, ինչ պես նաև ի րա վա խա խտ ման հետ ևան քով վն աս 
պատ ճա ռե լու դեպ քում դրա մա կան կամ գույ քային բնույ թի ան-
բա րեն պա ստ հետ ևա նք նե րի ա ռա ջա ցում ի րա վա խախ տի հա-
մար: 

Ք րե ա կան պա տաս խա նատ վու  թյու ն - քրե ա կան օ րե նսգր քով 
նա խա տես ված ա րա րք կա տա րե լու հա մար հան ցա գոր ծի նկատ-
մա մբ դա տա վճ ռի հի ման վրա օ րեն քով սահ ման ված ան բա րե-
նպա ստ հետ ևա նք նե րի ա ռա ջա ցում, որն ար տա հայտ վում է քրե-
ա կան օ րե նսգր քով նա խա տես ված սանկցիայի կիրառմամբ:
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ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅ ՑՈ ՒՄ ՕԳ ՏԱ ԳՈ ՐԾ ՎԱԾ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԵ Ր

ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյու  ն (փոփոխու թյու ններով)
 Ընդու նվել է 27.11.2005 թ., ու ժի մե ջ է մտել 05.12.2005 թ., 
ՀՀՊՏ2005.12.05/Հատու կ թողարկու մ, Հոդ.1426

ՀՀ մի  ջազ գային պայ մա նագ րե ր

 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Շր ջա կա մի  ջա վայ րի հար ցե րի առն չու թյա մբ տե-1. 
ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյան, ո րո շո ւմն  ե րի ըն դո ւն ման գոր-
ծըն թա ցին հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյան և ար դարա դա-
տու թյան մատ չե լի ու թյան» մա սին  կոն վեն ցի ա 
 ՄԱԿ-ի « Կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու թյան մա սին» կոն վեն-2. 
ցի ա  (1992 թ., Ռիո դե Ժանեյրո)
 ՄԱԿ-ի «Կ լի մայի փո փո խու թյան մա սին» շր ջա նա կային կոն վեն-3. 
ցի ա  (1992 թ., Ռիո դե Ժանեյրո)
 ՄԱԿ-ի «Ա նա պա տաց ման դեմ պայ քա րի մա սին» կոն վեն ցի ա 4. 
(1994 թ., Փարիզ)

ՀՀ  օրե նք ներ 
ՀՀ ան տա ռային օ րե նս գի րք 1. 
Ըն դո ւն վել է 24.10.2005թ., ու ժի մե ջ է մտել 17.12.2005թ., ՀՀՊՏ 
2005.12.07/75(447) Հոդ. 1432
ՀՀ ան տա ռային օ րե նս գի րք2. 
Ըն դո ւն վել է 01.11.1994թ., ու ժը կո րց րել է 17.12.2005թ.,
 ՀՀԳԽՏ 1994/21
ՀՀ հո ղային օ րե նս գի րք 3. 
Ըն դո ւն վել է 02.05.2001թ., ու ժի մե ջ է մտել 15.06.2001թ., ՀՀՊՏ 
2001.06.15/17(149) Հոդ. 457
ՀՀ ջրային օ րե նսգրք 4. 
Ըն դո ւն վել է 04.06.2002թ., ու ժի մե ջ է մտել 10.10.2002թ., ՀՀՊՏ 
2002.07.10/24(199) Հոդ. 581 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նս գի րք 5. 
Ըն դո ւն վել է 05.05.1998թ., ու ժի մե ջ է մտել  01.01.1999թ.,  
ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50)
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 Վար չա կան ի րա վա խախ տո ւմն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նս գի րք 6. 
Ըն դո ւն վել է 06.12.1985թ., ու ժի մե ջ է մտել 01.06.1986թ.,
 ՀՍՍՀԳՍՏ 1985/23
ՀՀ քրե ա կան օ րե նս գի րք7. 
Ըն դո ւն վել է 18.04.2003թ., ու ժի մե ջ է մտել 01.08.2003թ.,
 ՀՀՊՏ 2003.05.02/25(260) Հոդ. 407

« Կեն դա նա կան աշ խար հի մա սին» ՀՀ օ րե նք8. 
Ըն դո ւն վել է 03.04.2000թ., ու ժի մե ջ է մտել 12.05.2000թ., 
ՀՀՊՏ 2000.05.12/9(107)

Որ սի և որ սոր դա կան տն տե սու թյան մա սին» ՀՀ օ րե նք 9. 
Ըն դո ւն վել է 09.04.2007թ., ու ժի մե ջ է մտել 02.06.2007թ.,
 ՀՀՊՏ 2007.05.23/26(550) Հոդ. 625

« Թա փոն նե րի մա սին» ՀՀ օ րե նք10. 
Ըն դո ւն վել է 24.11.2004թ., ու ժի մե ջ է մտել 07.01.2005թ., 
ՀՀՊՏ 2004.12.28/72(371) Հոդ. 1480

«Բ նու թյան հա տո ւկ պահ պան վող տա րա ծք նե րի մա սին» ՀՀ 11. 
օ րե նք 
Ըն դո ւն վել է 27.11.2006թ., ու ժի մե ջ է մտել 04.01.2007թ., 
ՀՀՊՏ 2006.12.25/66(521) Հոդ. 1363

«Շր ջա կա մի  ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան փոր ձա քն նու թյան 12. 
մա սին» ՀՀ օ րե նք 
Ըն դո ւն վել է 20.11.1995թ., ու ժի մե ջ է մտել 14.12.1995թ., ՀՀԱ ԺՏ 
1995/

«Բ նա պահ պա նա կան վե րա հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րե նք 13. 
Ըն դո ւն վել է 11.04.2005թ., ու ժի մե ջ է մտել 28.05.2005թ., 
ՀՀՊՏ 2005.05.18/28 (400) Հոդ. 548

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նո ւմ ստու գո ւմն  ե րի կազ մա -14. 
կերպ ման և ան ցկաց ման մա սի ն» ՀՀ օ րե նք 
Ըն դո ւն վել է 17.05.2000թ., ու ժի մե ջ է մտել 01.07.2000թ., 
ՀՀՊՏ 2000.06.23/14(112)

«Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տո ւմն  ե րի հետ ևան քով կեն-15. 
դա նա կան և բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վն աս նե րի 
հա տո ւց ման սա կագ նե րի մա սին» ՀՀ օ րե նք 
Ըն դո ւն վել է 03.05.2005թ., ու ժի մե ջ է մտել 18.06.2005թ., 
ՀՀՊՏ 2005.06.08/35(407) Հոդ. 625
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« Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան մա սին» ՀՀ օ րե նք 16. 
Ըն դո ւն վել է 23.09.2003թ., ու ժի մե ջ է մտել 15.11.2003թ., 
ՀՀՊՏ 2003.11.05/55(290) Հոդ. 1016

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րե նք 17. 
Ըն դո ւն վել է 03.04.2002թ., ու ժի մե ջ է մտել 31.05.2002թ., 
ՀՀՊՏ 2002.05.21/15(190) Հոդ. 344

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային պայ մա նագ րե-18. 
րի մա սին» ՀՀ օ րե նք 
Ըն դո ւն վել է 22.02.2007թ., ու ժի մե ջ է մտել 27.03.2007թ., 
ՀՀՊՏ 2007.04.11/19(543) Հոդ. 452

« Պե տա կան ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի մա սին» ՀՀ 19. 
օ րե նք 
Ըն դո ւն վել է 23.10.2001թ., ու ժի մե ջ է մտել 03.12.2001 թ., 
ՀՀՊՏ 2001.12.03/37(169) Հոդ. 908

«Հ րա պա րա կային սա կար կու թյո ւն նե րի մա սին» ՀՀ օ րե նք 20. 
Ըն դո ւն վել է 08.10.2003թ., ու ժի մե ջ է մտել  22.11.2003թ., 
ՀՀՊՏ 2003.11.12/56(291) Հոդ. 1047

ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րե ր
«ՀՀ կա ռա վա րու թյան և նրան են թա կա պե տա կան կա ռա վար-1. 
ման այլ մար մի ն նե րի գոր ծու նե ու թյան կազ մա կե րպ ման կար գը 
սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նա գիր 
Ըն դո ւն վել է  18.07.2007թ., ու ժի մե ջ է մտել 26.07.2007թ., 
ՀՀՊՏ2008.04.02/21(611) Հոդ. 829

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մար զե րո ւմ պե տա կան կա-2. 
ռա վար ման մա սին»  ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նա գիր 
Ըն դո ւն վել է  06.05.1997թ., ու ժի մե տ է մտել 20.05.2997թ., 
ՀՀՊՏ 1997.005.20/11

ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմն  ե ր

«Շր ջա կա մի  ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան փոր ձա քն նու թյան 1. 
են թա կա նա խա տես վող գոր ծու նե ու թյո ւն նե րի սահ մա նային 
չա փե րի մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան N 193 ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 30.03.1999թ., ու ժի մե ջ է մտել 25.04.1999թ., ՀՀՊՏ 
1999.04.15/9(75)

«Ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րո ւմ ան տա ռօգ տա-2. 
գո րծ ման և պահ պա նու թյան կար գը սահ մա նե լու, ՀՀ կա ռա-
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վա րու թյան 2001 թվա կա նի հո ւն վա րի 26-ի N 49 ո րո շո ւմն  ու ժը 
կո րց րած ճա նա չե լու և 2006 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 7-ի N  
1412-Ն ո րոշ ման մե ջ փո փո խու թյո ւն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 
կառավարության ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 29.11.2007թ., ու ժի մե ջ է մտել 26.01.2008թ., ՀՀՊՏ 
2008.01.16/3(593) Հոդ. 58

«Ան տա ռի ազ գային ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա-3. 
վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 21.07.2005թ., ու ժի մե ջ է մտել 01.09.2005թ., ՀՀՊՏ 
2005.08.31/56(428) Հոդ. 1095

«Ան տառ նե րի պե տա կան մո նի թո րին գի ի րա կա նաց ման կար գը 4. 
սահ մա նե լու մա սին»  ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 25.01.2007թ., ու ժի մե ջ է մտել 15.03.2007թ., ՀՀՊՏ 
2007.03.14/15(539) Հոդ. 334

«Ան տա ռային պե տա կան կա դա ստ րի վար ման և ան տառ նե րի 5. 
պե տա կան հաշ վառ ման ու տվյ ալ նե րի տրա մա դր ման կար գը 
սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է  07.02.2008թ., ու ժի մե ջ է մտել 01.01.2009թ., ՀՀՊՏ 
2008.04.02/21(611) Հոդ. 288

 «Ան տառ նե րի պահ պա նու թյան, պա շտ պա նու թյան, վե րար-6. 
տադ րու թյան և օգ տա գո րծ ման բնա գա վա ռո ւմ հատ կա պես 
լիա զոր ված պե տա կան կա ռա վար ման մար մի ն նե րին ի րա-
վա սու թյո ւն ներ վե րա պա հե լու և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2002 
թվա կա նի հու լի սի 25-ի N 1054-Ն ո րոշ ման մե ջ փո փո խու թյո ւն 
կա տա րե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 15.01.2004թ., ու ժի մե ջ է մտել 21.02.2004թ., ՀՀՊՏ 
2004.02.11/8(307) Հոդ. 168

««ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա րու թյան աշ խա տա  կազմ» 7. 
պե տա կան կա ռա վա ր չա կան հիմն  ա րկ ստեղ ծե լու, ՀՀ գյու ղա-
տն տե սու թյան նա խա րա րու թյան կա նո նադ րու թյու նը և աշ խա-
տա կազ մի  կա ռո ւց ված քը հաս տա տե լու մա սին»  ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան ո րո շո ւմ
Ըն դո ւն վել է 05.09.2002թ., ու ժի մե ջ է մտել 17.10.2002թ., ՀՀՊՏ 
2002.10.16/44(219) Հոդ. 1022

«« Հայան տա ռ» պե տա կան ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյո ւն 8. 
ստեղ ծե լու մա սի ն» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 25.07.2002թ., ու ժի մե ջ է մտել 24.08.2002թ.,  ՀՀՊՏ 
2002.08.14/33(208) Հոդ. 750
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«« Հայան տառ» պե տա կան ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյան 9. 
կա նո նադ րու թյու նը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 16.01.2003թ., ու ժի մե ջ է մտել 01.05.2003թ., ՀՀՊՏ 
2003.04.30/24(259) Հոդ. 405

«« Հայան տառ» պե տա կան ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու-10. 
թյա նը պե տա կան ան տա ռային հո ղե րի վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նա գրեր կն քե լու թույլտ վու թյո ւն տա լու մա սին»  ՀՀ 
կառավարության որոշում
Ըն դո ւն վել է 04.05.2006թ., ու ժի մե ջ է մտել 01.06.2006 թ., ՀՀՊՏ 
2006.05.31/29(484) Հոդ. 579

« Պե տա կան սե փա կա նու թյո ւն հա մար վող ան տառ նե րի վար-11. 
ձավ ճա րի նվա զա գույն չա փը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է  03.06.2010թ., ու ժի մե ջ է մտել 26.06.2010 թ., ՀՀՊՏ 
2010.06.16/26(760) Հոդ. 671

« Պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րո ւմ ան տա ռօգ-12. 
տա գո րծ ման և պահ պա նու թյան կար գը սահ մա նե լու մա սին» 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 08.11.2007թ., ու ժի մե ջ է մտել 08.12.2007թ., 
ՀՀՊՏ 2007.11.28/58(582) Հոդ. 1195

«Բ նա կա վայ րե րի կա նաչ գո տի նե րի չա փե րին և կազ մու թյա-13. 
նը ներ կայաց վող պա հա նջ նե րի տեխ նի կա կան կա նո նա կար գը 
հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 30.10.2008թ., ու ժի մե ջ է մտել 26.05.2009թ., 
ՀՀՊՏ 2008.11.26/69(659) Հոդ. 1247

«Ար տադ րա կան նշա նա կու թյան ան տառ նե րո ւմ ան տա ռա վե րա-14. 
կա նգն ման հա տո ւմն  ե րի ի րա կա նաց ման կար գը սահմանե լու 
մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 07.09.2006թ., ու ժի մե ջ է մտել 24.11.2006թ., 
ՀՀՊՏ 2006.10.25/55(510) Հոդ. 1132

«Խ նամ քի և սա նի տա րա կան հա տո ւմն  ե րի ի րա կա նաց ման 15. 
կար գը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 22.06.2006թ., ու ժի մե ջ է մտել 18.08.2006թ., 
ՀՀՊՏ 2006.07.19/39(494) Հոդ. 842

«ՀՀ ան տառ նե րո ւմ հր դե հային ան վտան գու թյան կա նոն նե րը 16. 
հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 



340  ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 2

Ըն դո ւն վել է 19.09.1998թ., ու ժի մե ջ է մտել 11.10.1998թ., 
ՀՀՊՏ 1998.10.01/24(57)

 «Պե տա կան ան տա ռային հո ղե րո ւմ ան տա ռային տն տե սու թյան 17. 
վար ման և ան տա ռօգ տա գո րծ ման հետ չկապ ված աշ խա տա նք-
նե րի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 30.08.2007թ., ու ժի մե ջ է մտել 13.10.2007թ., 
ՀՀՊՏ 2007.10.03/49(573) Հոդ. 997

 « Հատ ման գծով բնա փայ տի մթեր ման տա րե կան նոր մայի 18. 
(հաշ վար կային հա տա տե ղի) հաշ վա րկ ման և հաս տատ ման 
կար գը հաս տա տե լու մա սին»  ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 25.11.2004թ., ու ժի մե ջ է մտել 05.02.2005թ., 
ՀՀՊՏ 2005.02.04/10(382) Հոդ. 189

«Ան տա ռային տն տե սու թյան կա ռա վար ման պլան նե րի հրա-19. 
հան գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 10.08.2005թ., ու ժի մե ջ է մտել 13.10.2005թ.,
 ՀՀԳՏ 2005.10.03/24(201) Հոդ. 344 

« Պե տա կան և հա մայն քային սե փա կա նու թյո ւն հան դի սա ցող 20. 
հո ղա մա սե րի օ տար ման, կա ռու ցա պատ ման և օգ տա գո րծ ման 
տրա մա դր ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան  ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 12.04.2001թ., ու ժի մե ջ է մտել 08.05.2001թ., 
ՀՀՊՏ 2001.04.28/12(144) Հոդ. 304

« Պե տա կան ան տառ նե րի հա վա տար մագ րային կա ռա վար ման 21. 
մր ցույ թի ան ցկաց ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 30.11.2006թ., ու ժի մե ջ է մտել 06.01.2007թ., 
ՀՀՊՏ 2007.01.05/1(525) Հոդ. 4

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան տառ նե րի վե րա կա նգ-22. 
նման և զար գաց ման հիմն  ադ րամ ստեղ ծե լու մա սի ն» ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 10.06.2004թ., ու ժի մե ջ է մտել 02.07.2004թ., 
ՀՀՊՏ 2004.07.01/36(335) Հոդ. 850

«Բ նօգ տա գո րծ ման վճա րի դրույ քա չա փե րի մա սի ն» ՀՀ կա ռա-23. 
վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 30.12.1998թ., ու ժի մե ջ է մտել  01.01.1999թ., 
ՀՀՊՏ 1998.12.31/33(66)
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« Կեն դա նա կան աշ խար հի պե տա կան կա դա ստ րի վար ման 24. 
կար գը հաս տա տե լու մա սին»  ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 13.11.2008թ., ու ժի մե ջ է մտել 27.12.2008թ., 
ՀՀՊՏ 2008.12.17/72(662) Հոդ. 1315

«ՀՀ կեն դա նա կան աշ խար հի պե տա կան հաշ վառ ման ծրա գի րը 25. 
հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է  13.08.2009թ., ու ժի մե ջ է մտել 19.09.2009թ., 
ՀՀՊՏ 2009.09.09/45(711) Հոդ. 1030

«ՀՀ տա րած քո ւմ կեն դա նի նե րի սի րո ղա կան որ սի և ձկ նոր սու-26. 
թյան, ձկ նոր սու թյան և որ սի օբյե կտ չհան դի սա ցող կեն դա նի-
նե րի որ սի կա տար ման կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 08.04.2004թ., ու ժի մե ջ է մտել 12.06.2004թ., ՀՀՊՏ 
2004.06.02/29(328) Հոդ. 692

«ՀՀ-ում որ սոր դու թյան հա մար նա խա տես ված նշա նա ռու թյան 27. 
հար մա րա նք նե րի օգ տա գո րծ ման ու վա ճառ քի կար գը հաս տա-
տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 20.04.2000թ., ու ժի մե ջ է մտել 28.04.2000թ., ՀՀՊՏ 
2000.04.28/8(106)

« Բույ սե րի Կար մի ր գիր քը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա-28. 
րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 29.01.2010թ., ու ժի մե ջ է մտել 27.02.2010թ., ՀՀՊՏ 
2010.02.17/6(740) Հոդ. 67.2

«Ոչ հիմն  ա կան շի նու թյո ւն նե րի տե ղա դր ման կար գը հաս տա-29. 
տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 24.09.2001թ., ու ժի մե ջ է մտել 28.10.2001թ., ՀՀՊՏ 
2001.10.18/32(164) Հոդ. 774

«Խ մե  լու ջո ւր: Ջրա մա տա կա րար ման կե նտ րո նաց ված հա մա-30. 
կար գե րի ջրի ո րա կին ներ կայաց վող հի գի ե նիկ պա հա նջ ներ: 
Ո րա կի հս կո ղու թյո ւն» N 2-III-Ա2-1 սա նի տա րա կան նոր մե  րը և 
կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա-
խա րա րի հրա ման 
Ըն դո ւն վել է 25.12.2002թ., ու ժի մե ջ է մտել 25.01.2003թ., ՀՀԳՏ 
2003.01.15/1(119) Հոդ. 3

« Ճա ռա գայ թային ան վտան գու թյան նոր մե  րը հաս տա տե լու մա-31. 
սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շո ւմ 
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Ըն դո ւն վել է 18.08.2006թ., ու ժի մե ջ է մտել 01.07.2007թ., ՀՀՊՏ 
2006.09.20/49(504) Հոդ. 1014

«Բ նա կա վայ րե րո ւմ մթ նո լոր տային օդն աղ տո տող նյու թե րի 32. 
սահ մա նային թույ լատ րե լի խտու թյո ւն նե րի (կոն ցե նտ րա ցի ա-
նե րի-ՍԹԿ) նոր մա տիվն  ե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 02.02.2006թ., ու ժի մե ջ է մտել 19.03.2006թ., ՀՀՊՏ 
2006.03.09/12(467) Հոդ. 288

«Ս տո ւգ ման ժա մա նակ հայտ նա բեր ված և առգ րավ ված ա պօ-33. 
րի նի ձե ռք բեր ված բնա կան ռե սո ւրս նե րի (նե րա ռյալ` որ սի) 
տնօ րին ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
ո րո շո ւմ 
Ըն դո ւն վել է 22.09.2005թ., ու ժի մե ջ է մտել 21.01.2006թ., ՀՀՊՏ 
2006.01.11/2(457) Հոդ. 41

Հ րա ման նե ր

«Ան տա ռային հո ղե րի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի օ րի-1. 
նա կե լի ձևը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան 
նա խա րա րի հրա ման 
Ըն դո ւն վել է 11.09.2006թ., ու ժի մե ջ է մտել 26.10.2006թ., ՀՀԳՏ 
2006.10.16/25(234) Հոդ. 345

«Որ սի կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ բնա պահ պա նու-2. 
թյան նա խա րա րի հրա ման 
Ըն դո ւն վել է 15.01.2009թ., ու ժի մե ջ է մտել 26.02.2009թ., ՀՀԳՏ 
2009.02.16/6(324) Հոդ. 63 
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Գ րա կա նու թյո ւն

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան մե կ նա բա նու թյո ւն ներ, Գ. Հա րու թյու նյա նի 1. 
և Ա. Վա ղար շյա նի խմ բագ րու թյա մբ, Եր.:  «Ի րա վո ւնք», 2010
 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան ի րա վո ւնք: Հա տո ւկ մաս 2. 
(4-րդ հրատ. փո փո խու թյո ւն նե րով և լրա ցո ւմն  ե րով), խմբ.  Գ.Ս. 
Ղա զի նյան, ԵՊՀ հրատ., Եր. 2009
Տ. Կ. Բար սե յ ան, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա-3. 
կան ի րա վո ւնք,  Գի րք ա ռա ջին, ԵՊՀ հրատ., Եր. 2009
Տ.Կ.  Բար սե յ ան, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա-4. 
կան ի րա վո ւնք: Ա ռա ջին մաս, ԵՊՀ հրատ., Եր. 2004
Գ. Դա նի ե լյ ան, Վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյո ւն (ու սո ւմն  ա կան 5. 
ձեռ նա րկ), « Լույս» հրատ., Եր. 2002
Հ.  Թով մա սյան, Գ. Մու րա դյան, Հ. Թո րո սյան, Վ.Գ րի գո րյան, Վ. Պո-6. 
ղո սյան, Հար ցեր և պա տաս խան ներ « Վար չա րա րու թյան հի մո ւնք-
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րա բե րյալ (երկ-
րո րդ լրամ շակ ված հրա տա րա կու թյո ւն), GTZ, Եր. 2007
Бринчук М.М., Экологическое право, М.: 19987. 
Дубовик О.Л., Экологическое право: Учеб. М.: 20058. 
Дубовик О.Л., Экологические преступления: Комментарий к главе 26 9. 
Уголовного Кодекса Российской Федерации.  Изд. “Спарк”, М. 1998
Князев А.Г., Чураков Д.Б., Чучаев А.И., Экологические преступления. 10. 
Научно-практическое пособие. «Проспект», М.: 2009
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GUIDE ON THE FOREST LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

This Guide is the fi r1  attempt to present a complex source designed to provide scien-
tifi c-practical commentary of fore1  legislation of the Republic of Armenia (RA) as contri-
bution to implementation and further development of national environmental legislation. 
It provides detailed provision by provision commentary of the RA Fore1  Code as well as 
relevant provisions of the RA Law on Environmental Control, RA Code on Admini1 rative 
Off ences, RA Criminal Code and RA Civil Code con1 ituting the sy1 em of fore1  legisla-
tion in Armenia (the Guide contents is attached). The Guide involves also sugge1 ions on 
further amendments of commented provisions. It should be useful not only for 2 eciali1 s 
involved in legislative and law enforcement fi elds but also for those in general intere1 ed 
in the problems of environment protection.

The Guide is the outcome of about one-year work of the authors representing En-
vironmental Public Advocacy Center: Dr. Aida Iskoyan (Yerevan State University/YSU 
Associate Professor, coordinator of Guide elaboration and editor in chief), Gor Movsisyan 
(YSU lecturer) and Heghine Hakhverdyan (YSU lecturer).

This Guide was prepared and published in the frames of the EU fi nanced regional 
project Improving Fore1  Law Enforcement and Governance in the European Neighbor-
hood Policy Ea1  Countries and Russia (ENPI-FLEG) as a part of WWF-Armenia activity 
“Capacity building in fore1  legislation issues through publication of a manual on fore1  
legislation and implementation of trainings”.

The authors express their 2 ecial acknowledgements to WWF-Armenia for making 
the development of such a publication possible as well as for providing actual support 
and assi1 ance during its development. The authors express also 2 ecial appreciation to 
the 2 eciali1 s of “Hayantar” SNCO of the RA Mini1 ry of Agriculture for their advisory 
support and dedicated work. 



346

GUIDE ON THE FOREST LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA (RA)

CONTENTS

PART 1.  RA FOREST CODE 
Chapter 1.  General Provisions 
Article  1.  Subject of Regulation  
Article 2.   Fore1  Legislation 
Article 3.   Main Notions used in the Code

Chapter 2. Ownership of Fore� s and Fore�  Lands 
Article   4. Ownership of Fore1 s and Fore1  Lands
Article   5. Rights and Obligations of Fore1  Owner

Chapter 3.  Fore�  Governance  Authorities  
Article 6. Competences of the RA Government in the Sphere of Su1 ainable Fore1  Manage-

ment  
Article 7.  Competences of the State Authorities in the Sphere of Su1 ainable Fore1  Manage-

ment and Control 
Article 8. Competences of Regional Authorities of State Governance in the Sphere of Su1 ain-

able Fore1  Management  
Article 9. Competences of Local Self-Government Bodies in the Sphere of Su1 ainable Fore1  

Management 

Chapter 4.  Classifi cation of Fore� s 
Article 10.  Classifi cation of Fore1 s by Main Purpose 
Article 11.  Fore1 s of Protection Signifi cance 
Article 12.  Fore1 s of Special Signifi cance
Article 13.  Fore1 s of Production Signifi cance 

Chapter 5.  Fore�  Management Planning
Article 14.  Principles of Fore1  Management Planning
Article 15.  Fore1  Management Plan

Chapter 6.  State Inventory, State Cada� re and Monitoring of Fore� s 
Article  16.  State Inventory and State Fore1  Cada1 re  
Article 17.  State Monitoring of Fore1 s 

Chapter 7.  Fore� ry Management
Article 18.  Principles of Fore1 ry Management
Article 19.  Rights and Obligations of Persons Managing Fore1 ry 
Article 20.  Order of Implementation of Activities not Related to Fore1 ry Management

Chapter 8.  Fore�  Guarding and Protection  
Article 21.  Fore1  Guarding
Article 22.  Fore1  Protection
Article 23.  Fore1 -Pathological Studies 
Article 24.  Prevention of Fore1  Pe1 s and Diseases 
Article 25.  Sanitary Cuttings 
Article 26.  State Fore1  Service 
Article 27.  Social and Other Guarantees for the State Fore1  Service Offi  cials

Chapter 9.  Fore�  Re� oration and Aff ore� ation 
Article 28.  Aims of Fore1  Re1 oration and Aff ore1 ation



347

Article 29.  Fore1  Re1 oration
Article 30.  Aff ore1 ation
Article 31.  Fore1  Seed Harve1 ing and Growing of Seedlings

Chapter 10.  Fore�  Use 
Article 32.  Allocation of Fore1 s or Fore1  Lands for Use 
Article 33.  Allocation of State Fore1  Lands for Uncompensated Use for Aff ore1 ation Purpose  
Article 34.  Fore1  Users 
Article 35.  Types of Fore1  Use in Fore1 s
Article 36.  Wood Harve1 ing 
Article 37.  Harve1 ing of Secondary Wood Products
Article 38.  Use of Non-Wood Fore1  Products 
Article 39.  Fore1  Use for the Purpose of Fauna Use and Reproduction
Article 40.  Fore1  Use for Scientifi c and Educational Purposes   
Article 41.  Fore1  Use for Cultural, Health, Sport, Recreational and Tourism Purposes   
Article 42.  Peculiarities of Fore1  Use in the Fore1 s of Special Signifi cance
Article 43.  Peculiarities of Fore1  Use in the Border and Military Purposes Fore1 s 
Article 44.  Common Use of Fore1 s by Citizens  
Article 45.  Use of Fore1 s and Fore1  Lands
Article 46.  Fore1  or Fore1  Land Use Right Re1 rictions 
Article 47.  Bases of Fore1  and Fore1  Land Use Right Termination 

Chapter 11.  Lease of Fore� s and Fore�  Lands 
Article 48.  Right of Lease of Fore1 s and Fore1  Lands
Article 49.  Contract of Lease of Fore1 s and Fore1  Lands 
Article 50.  Lease Duration and Payment of State and Community Fore1 s and Fore1  Lands
Article 51.  Fore1 ry Management in State Fore1 s or Fore1  Lands 
Article 52.  Amendment and Termination of Lease Contract 

Chapter 12.  Types of Fore� ry Management Contracts 
Article 53.  Standing Timber Sale Contract 
Article 54.  Fore1  Tru1  Management Contract 
Article 55.  Fore1  Management Activities Contract 

Chapter 13.  Charges for Fore�  Use and Financing of Fore�  Guarding, Protection, Reha-
bilitation and Aff ore� ation Measures

Article 56.  Charges for Fore1  Use
Article 57.  Financing of State Fore1  Guarding, Protection, Rehabilitation and Aff ore1 ation 

Measures

Chapter 14.  Control over Application of Fore�  Legislation
Article 58.  State Control over Application of Fore1  Legislation 
Article 59.  Community Fore1  Control 

Chapter 15.  Re� onsibility for Fore�  Legislation Infringements
Article 60.  Cases of Fore1  Legislation Infringement
Article 61.  Indemnifi cation for the Harm Caused by Fore1  Legislation Infringement

Chapter 16.  Conclusive and Transitional Provisions
Article 62.  Order Enacting the Fore1  Code of the Republic of Armenia



348

PART 2  
RA LAW ON ENVIRONMENTAL CONTROL

Chapter 5.  Implementation of Environmental Control
Article 12.  Competences of State Environmental In2 ector
Article 13.  Obligations of State Environmental In2 ector
Article 22.  Main Directions of Environmental Control 

PART 3
RA CODE ON ADMINISTRATIVE OFFENCES

Chapter 6.  Admini� rative Off ences again�  Property
Article 51.  Infringement of State Ownership Right of Fore1 s

Chapter 7.  Admini� rative Off ences in Land Use, Geodesy and Cartography, Protection 
of Environment, Hi� orical and Cultural Monuments

Article 562. Alienation or Allocation of Land Parcels of State and Community Ownership for 
Targeted or Operational Purpose not Complying with Town-planning, Land Use 
Planning, Fore1  Planning or Water Use Planning Plans

Article 64.  Use of Fore1  Fund Lands without Proper Permit or their Unauthorized Occupa-
tion 

Article 65.  Infringement of the Order of Logging Fund Use, Wood Harve1 ing and Withdrawal, 
Tar Harve1 ing, Tran2 ortation of Illegally Obtained Timber

Article 66.  Logging or De1 roying Trees and Bushes, De1 roying Vegetation under State and 
Private Ownership or Damaging it up to Stopping the Growth 

Article 68.  Fore1  Use not Complying with Purposes and Requirements Envisaged in Docu-
ments Granting Rights of Fore1  Use

Article 69.  Infringement of Rules of Fore1  Rehabilitation and Improvement, Use of Mature 
Wood Resources 

Article 70.  Disruption of Hayfi elds and Pa1 ures in the Lands of State Fore1  Fund 
Article 71.  Unauthorized Hay-making and Grazing and (or) Infringement of Rules in Fore1 s 

and Non-fore1 ed Lands of State Fore1  Fund 
Article 72.  Unauthorized Harve1 ing of Wild Fruits, Nuts, Mushrooms, Berries
Article 73.  Starting Exploitation of Indu1 rial Facilities without Units Preventing Adverse Im-

pact on Fore1 s
 Article 74.  Damaging Fore1  with Chemical and Radioactive Sub1 ances, Indu1 rial Discharges, 

Emissions and Wa1 e 
Article 75.  Pollution of Fore1 s with Dome1 ic Remains and Wa1 e 
Article 76.  De1 roying or Damaging Drying Stream Sy1 ems of Drainages and Swamped Areas 

as well as Roads in State Fore1  Fund Lands 
Article 77.  De1 roying or Damaging Re1 rictive Fore1  Management and Other Signs in Fore1  

Fund   
Article 78.  Causing Harm to Fore1  Fauna 
Article 79.  De1 roying or Damaging Fore1  Trees, Bushes, Saplings and Cultivated Plants in 

Fore1 s Due to Arson or Careless Handling of Fire 
Article 791.  Infringement of Requirements of Fore1  Fire Safety Normative Documents 
Article 94.  Infringement of Protection Rules and Regime of Natural Objects Specially Pro-

tected by the State 



349

PART 4
RA CRIMINAL CODE 

Chapter 27.  Crimes again�  Environmental Safety
Article 287.  Water Pollution 
Article 294.  Illegal Hunting
Article 295.  De1 roying Rare and Endangered Habitats of Species Regi1 ered in the Red Book of 

the Republic of Armenia
Article 296.  Illegal Logging of Trees, Bushes and Vegetation
Article 297.  De1 roying or Damaging Fore1 s
Article 298.  Infringement of Regime of Specially Protected Nature Areas

PART 5
RA CIVIL CODE 

Chapter 3.  Protection of Civil Rights 
Article 14.  Means of Protection of Civil Rights
Article 17.  Compensation of Harm

Chapter 60. Obligations Arising from Causing Harm  
Article 1058. General Bases of Liability for Causing Harm
Article 1059. Preventing the Causing of Harm
Article 1075. Means of Compensation of Harm

PART 6
RA LAW ON RATES FOR COMPENSATION OF HARM CAUSED TO FLORA AND FAUNA 

IN CONSEQUENCE OF ENVIRONMENTAL OFFENCES

Chapter 1.  General Provision
Article 1.  Subject Regulated by the Law

Chapter 2.  Rates for Compensation of Harm Caused to Flora and Fauna in consequence 
of Environmental Off ences

Article 4.  Environmental Off ences in the Field of Preservation, Protection and Use of Flora 

Chapter 3.  Order of Calculation of Compensation Sum and its Recovery for the Harm 
Caused to Fauna and Flora in consequence of Environmental Off ences 

Article 6.  Order of Calculation of Compensation Sum for the Harm Caused to Fauna and 
Flora in consequence of Environmental Off ences

Article 7.  Calculation of Compensation Sum for the Harm Caused to Fauna and Flora in 
consequence of Environmental Off ences

Article 8.  Order of Recovery of Compensation Sum for the Harm Caused to Fauna and Flora 
in consequence of Environmental Off ences

APPENDIX 1. NOTIONS
APPENDIX 2. LEGAL ACTS 

LIST OF SOURCES



350

ENPI FLEG ԾՐԱԳ ՐԻ ՄԱ ՍԻ Ն
«Եվ րո պա կան հա րև  ա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան ա րև  ե լյ ան 
երկր նե րո ւմ և  Ռու սաս տա նո ւմ ան տա ռային օ րե նսդ րու թյան 
կի րա րկ ման և  կա ռա վար ման բա րե լա վո ւմ» ծրա գի րը ա ջակ-
ցո ւմ է մաս նա կից երկր նե րի կա ռա վա րու թյո ւն նե րին, քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյա նը և  մաս նա վոր ըն կե րու թյո ւն նե-
րի ն՝ մշա կե լու ան տառ նե րի կա ռա վար ման հս տակ և  կայո ւն 
մե  խա նի զմն  եր, նե րա ռյալ ա պօ րի նի հա տո ւմն  ե րի կան խու մը։ 
Մաս նա կից երկր նե րն են Հայաս տա նը, Վրաս տա նը, Ադր բե-
ջա նը, Բե լա ռու սը, Մոլ դո վան, Ռու սաս տա նը և  Ուկ րաի նա ն։ 
Ծրա գի րն ի րա կա նաց վո ւմ է Եվ րո պա կան մի  ու թյան ֆի նան-
սա կան ա ջակ ցու թյա մբ։
www.enpi-fl eg.org

Ծ րագ րի գոր ծըն կեր նե րը
Եվ րո պա կան հա նձ նա ժո ղով 
Եվ րո պա կան մի  ու թյու նը զար գաց ման նպա տա կով պաշ տո-
նա կան ա ջակ ցու թյո ւն տրա մադ րող ա մե  նա մե ծ դո նո րն է աշ-
խար հո ւմ։ EuropeAid Զար գա ցո ւմ և  հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ 
Եվ րո պա կան հա նձ նա ժո ղո վի գլ խա վոր տնօ րի նու թյու նը, պա-
տաս խա նա տու է Եվ րո պայի զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյու-
նը մշա կե լու և  աշ խար հի բո լոր երկր նե րին ֆի նան սա կան մի  
շա րք մե  խա նի զմն  ե րի մի  ջո ցով ա ջակ ցու թյո ւն տրա մա դրե լու 
հա մա ր՝ ա պա հո վե լու այդ ա ջակ ցու թյան ո րա կն ու ար դյու-
նա վե տու թյու նը։ Զար գաց ման դաշ տո ւմ լի նե լով ակ տիվ և  
պրոակ տիվ դե րա կա տա ր՝ մե  նք խթա նո ւմ ենք լավ կա ռա վա-
րու մը, մա րդ կային ու տն տե սա կան զար գա ցու մը և  ու շադ րու-
թյան կե նտ րո նո ւմ պա հո ւմ այն պի սի հա մը նդ հա նո ւր խն դիր-
ներ, ինչ պի սիք են սո վի դեմ պայ քա րը և  բնա կան ռե սո ւրս նե րի 
պահ պա նու թյու նը ։

Հա մաշ խար հային բա նկ
 Հա մաշ խար հային բան կը (WB) զար գա ցող երկր նե րին տրա-
մա դր վող ֆի նան սա կան և  տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյան կեն-
սա կան աղ բյո ւր նե րից է։ Մեր ա ռա քե լու թյո ւնն է ա վյ ու նով ու 
մաս նա գի տո րեն պայ քա րել աղ քա տու թյան դե մ՝ կայո ւն ար-
դյո ւնք նե րի հաս նե լու հա մար և  մա րդ կա նց օգ նել, որ պես զի 
նրա նք օգ նեն ի րե նք ի րե նց և  շր ջա կա մի  ջա վայ րի ն՝ տրա մա-
դրե լով ռե սո ւրս ներ ու գի տե լիք, զար գաց նե լով կա րո ղու թյո ւն-
ներ և  պե տա կան ու մաս նա վոր սեկ տոր նե րի հետ հաս տա տել 
հա մա գոր ծակ ցու թյո ւն։  
www.worldbank.org 
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Բ նու թյան պահ պա նու թյան մի  ջազ գային մի  ու թյո ւն
Բ նու թյան պահ պա նու թյան մի  ջազ գային մի  ու թյու նը (IUCN) 
նպաս տո ւմ է աշ խար հո ւմ առ կա բնա պահ պա նա կան և  զար-
գաց ման հիմն  ա խն դիր նե րի ար դյու նա վետ լո ւծ մա նը։ Գոր ծու-
նե ու թյան ո լո րտ նե րն են կեն սա բազ մա զա նու թյու նը, կլի մայի 
փո փո խու թյու նը, է ներ գի ան, բնակ չու թյան կեն սա պայ ման նե րը 
և  « կա նաչ տն տե սու թյու նը»՝ հե տա զո տա կան աշ խա տա նք նե րի 
ու աշ խար հի տար բեր երկր նե րո ւմ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի 
և  կա ռա վա րու թյան, ՀԿ-նե րի, ՄԱԿ-ի և  ձեռ նար կու թյո ւն նե րի 
մի  ա վոր ման մի  ջո ցով քա ղա քա կա նու թյո ւն ու օ րե նսդ րու թյո ւն 
մշա կե լու և  լա վա գույն փո րձ ձե ռք  բե րե լու հա մա ր։ Բնու թյան 
պահ պա նու թյան մի  ջազ գային մի  ու թյու նն աշ խար հո ւմ ա մե -
նա վաղ հիմն  ա դր ված խո շոր բնա պահ պա նա կան կազ մա կեր-
պու թյո ւն նե րից է և  160 երկր նե րո ւմ ու նի կա ռա վա րու թյու նը և  
ՀԿ սեկ տո րը ներ կայաց նող ա վե լի քան 1000 ան դամ, ինչ պես 
նաև  շո ւրջ 11 000 կա մա վոր փոր ձա գե տ։ Մի ու թյան գոր ծու նե ու-
թյո ւնն ի րա կա նաց նո ւմ են աշ խար հի 60 գրա սե նյակ նե րի 1000 
աշ խա տա կից նե րը՝ պե տա կան կա ռույց նե րը, ՀԿ-նե րը և  մաս-
նա վոր սեկ տո րը ներ կայաց նող հա րյու րա վոր գոր ծըն կեր նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցե լո վ։
www.iucn.org 

Բ նու թյան հա մաշ խար հային հիմն  ադ րա մ
Բ նու թյան հա մաշ խար հային հիմն  ադ րա մը (WWF) աշ խար հի 
խո շոր և  ճա նաչ ված ան կախ բնա պահ պա նա կան կազ մա կեր-
պու թյո ւն նե րից է, որն ու նի ա վե լի քան 5 մի  լի ոն ա ջա կից և  100 
երկր նե րո ւմ գոր ծող գլո բալ ցա նց։ Հիմն  ադ րա մի  ա ռա քե լու-
թյո ւնն է դա դա րեց նել Երկ րի բնա կան մի  ջա վայ րի վատ թա րա-
ցու մը և  կա ռու ցել մի  ա պա գա, որ տեղ մար դիկ ու բնու թյու նը 
ներ դաշ նակ են՝ պահ պա նե լով մո լո րա կի կեն սա բազ մա զա-
նու թյու նը, ա պա հո վե լով վե րա կա նգն վող բնա կան պա շար-
նե րի կայո ւն օգ տա գոր ծու մը և  նվա զեց նե լով աղ տո տո ւմն  ու 
բնա կան պա շար նե րի ան խնա սպա ռու մը ։
www.panda.org 
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